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مالسلا مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  ءایلوا  همئا و  ترایز 

باتک تاصخشم 

4-127-540-964-978: لایر  6500 کباش : 
1260823 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

. يرتخا یلعسابع  / مالسلامهیلع تیب  لها  بتکم  رد  ایلوا  همئا و  ترایز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1387 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

. مس 12  × 21 ؛. 96 ص يرهاظ :  تاصخشم 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
. اههیدر اههیعافد و  ترایز --  عوضوم : 

. هفسلف ترایز --  عوضوم : 
297/76 ییوید :  يدنب  هدر 

33ز9 1387 فلا /BP262 هرگنک :  يدنب  هدر 
 - 1317 یلعسابع ، يرتخا ، هسانشرس : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
1 ص :
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7 ص :

همّدقم

ياپ طرش  نیلّوا  دیدرتیب  دنکیم . لابند  ار  نآ  دوخ  تّمه  دورف  زارف و  بسانت  هب  سک  ره  هک  تسا  ینامرآ  يونعم ، دشر  یبلطلامک و 
. تسا ادتقا  يارب  تلیضف  لامک و  ياهوگلا  تخانش  ناکاپ و  تیاده  زا  يریگهرهب  يداو ، نیا  رد  نداهن 

یهارمگ رطخ  زا  سرتب  تسا  تاملظ  نکم  رضخ  یهرمه  یب  هلحرم  نیا  ّیط 
اب شیوخ ، تفأر  تمحر و  ساـسا  رب  درادیم ، تسود  ار  لاـمک  لاـمج و  و  تسا ، قلطم  لاـمج  لاـمک و  دوـخ  هک  لاـعتم  سدـقا  تاذ 

هدـیزگرب ياهناسنا  نیرتهب  یلاعتم ، میلاعت  نامه  وترپ  رد  و  هداهن ، ناسنا  رایتخا  رد  ار  یگدـنز  نییآ  نیرتهب  ینامـسآ ، باـتک  نداتـسرف 
. تسا هدومن  یفّرعم  تیرشب  هب  لامک » ياهوگلا   » ناونع هب  ار  دوخ 

: دیامرفیم نآرق  رد  هکنانچ 
ندیـسرارف ادخ و  تاقالم  راودیما  هکنانآ  يارب  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوجو  رد  وکین  ياهنومن  وگلا و  امـش  يارب  هتبلا  »

دنتسه و نیسپاو  زور 
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8 ص :
يارب ار  یهاوخریخ  تیاهن  دوخ ، تلاسر  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  ناـبرهم  زوسلد و  راوگرزب و  ربماـیپ   (1) دننکیم ». دای  ار  ادخ  رایسب 

. درک نایب  ار  طوقس  دشر و  لماوع  همه  داد و  ماجنا  دوخ  ناوریپ  مدرم و 
قبط تسا ، هدـمآ  زین  نآرق  رد  هک  راگدرورپ  رما  هب  شدوخ ، زا  دـعب  يارب  ار  یمالـسا  تّما  نارادـملع  عرـش ، لقع و  مکح  ياـضتقا  هب  و 

« ترتع باتک و   » زا ار  مالسا  ناشخرد  نییآ  هک  تخاس  نشور  ار  تّما  فیلکت  دومرف و  یفّرعم  نآرق  تاراشا  ماگمه  ربتعم ، تیاور  اههد 
. دنوشن هارمگ  زگره  ات  دننک  تفایرد 

رد ار   (2) نومرکم » دابع   » نآ ترایز  تلاسر و  شاداپ  ار  نانآ  تّدوم  ّتبحم و  قح ، رما  هب  تکرح ، تایح و  هیامرـس  نیا  ظـفح  يارب  و 
. دومرف مالعا  شرع  رد  يادخ  ترایز  دننام  دوخ ، ترایز  فیدر 

تقیقح تفرعم  زا  هک  ینالدروک  دنتـسین ، زار  ياشامت  لها  تسا و  هدز  ناشمرحمان  هنیـس  رب  بیغ  تسد  هک  ینایعّدم  همه ، نیا  اب  نکیل 
تسادـخ (3)، هب  ندیـسر  هار  ناشتفرعم  هک  تیب  لـها  زا  مدرم  يرادزاـب  تهج  رد  یباّـهو ، یناـملظ  ياـهشیارگ  اـب  دـناهدنامزاب ، نآرق 

ترایز تّدوم و  ّتبحم و 

21 بازحا : - 1

. تسا هدمآ  زین  تارایز  رد  هک  ایبنا  هروس  هیآ 26  ریبعت  - 2

. ناقرف هروس  هیآ 57  نومضم  - 3
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9 ص :
نیا دـننکیم ، شخپ  لوهجم  راعتـسم و  ماـن  اـب  هک  ییاـهباتک  اـی  هوزج و  رد  هداد و  رارق  ضّرعت  دروم  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  ترایز  هک  یلاح  رد  دناهتفگ . ار  یساسا  یب  نانخـس  هدیمان و  فارحنا  كرـش و  ار  گرزب  تدابع 
هدیمان تعاطا  دهع  هب  يافو  تراهط و  لامک و  بسک  هار  تماما و  اب  قاثیم  دیدجت  ترضح و  نآ  اب  تلصو  لماع  نید ، گنهرف  رد  هلآ 

. تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  ییافک  بجاو  ّدح  ات  هدش و 
هدش میظنت  راصتخا  روط  هب  ترایز  حیحص  هاگیاج  هئارا  باوصان و  نانخس  نآ  هب  ییوگخساپ  تهج  رد  تسامش ، يور  شیپ  هک  یباتک 
رارق ّتیدـحا  هاگرد  تعیرـش و  بحاص  لوبق  دروم  ددرگ و  لماش  ار  ام  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتـسود  ریخ  ياعد  هک  نآ  دـیما  تسا .

. دریگ
يرتخا یلعسابع 

نارهت
1387 / 2 / 21
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11 ص :

ترایز ایلوا و  تفرعم 

هراشا

تلیـضف هک  دنالضف  لها  هک  ارچ  تسا ؛ نانآ  اب  یگتـسویپ  شیارگ و  نانآ و  هب  تبحم  لضف و  لها  تفرعم  تلیـضف ، ياهرایعم  زا  یکی 
. دنسانشیم ار 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
(1) لْضَْفلا .» اولوا  ِلْضَْفلا  ِلْهَِأل  َلْضَْفلا  ُفِْرعَی  اَمَّنِإ  »

.« دنالضف ياراد  زین  دوخ  هک  دنسانشیم  یناسک  ار  لضف  لها  تلیضف  انامه  »
لـصتم نآ  هب  دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  هچ  ره  سک  ره  عرـش  لقع و  مکح  هب  و  تسا . نانآ  تّدوم  تبحم و  همدـقم  لئاضف ، لها  تفرعم 

. ددرگیم روشحم  نآ  اب  دوشیم و 
: هدومرف ترضح  نآ  نینچمه 

«. ِِهتاَفَو َدَْعب  ِۀَثوُدْحُْألا  َلیِمَج  َو  ِِهتاَیَح  ِیف  َۀَعاَّطلا  ُُهبِسُْکی ) ) ُُهبِسْکَی ِِهب  ُناَُدی  ٌنیِد  ِِملاَْعلا  ُۀَفِْرعَم  »

ص 1853. ج 2 ، مکحلاررغ ، - 1
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12 ص :
وکین راک  مه  و  دزومآیم ، ار  تعاط  هار  مه  یگدـنز  رد  ناسنا  تفرعم  نیا  اب  دوشیم ، هتفریذـپ  هک  تسا  ینیئآ  نید و  ِملاع ، هب  تفرعم  »

: دیامرفیم ترضح  نآ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب   (1) دزودنایم ». شتافو  دعب  يارب 
میرک صخـش  تفرعم  هطـساو  هب  مايدنمهرهب  نم  هتبلا  «. » ِنَمَّثلا ِیلاَْغلا  ِسیِفَّنلا  رَهوَْجلا  یَلَع  یِکاَْسمِإ  ْنِم  ِمیِرَْکلا  ِۀَفِْرعَِمب  ًاطاَِبتْغا  ُّدَشَأ  اَنَأل  »

هک تسا  نیا  دشاب ، تلفغ  دروم  دـیابن  هک  یمهم  هتکن   (2) مروآ ». تسد  هب  ار  ییاـهبنارگ  سیفن  رهوگ  هکنآ  زا  تسا  رتـشیب  بتارم  هب 
نیمه رب  و  تسا . رتـشیب  مه  تفرعم  نآ  تاـکرب  رتمهم و  مه  وا  تفرعم  دـشاب ، رتـشیب  هچ  ره  تلیـضف  هدـنراد  تلیـضف  تمارک و  مـلع و 

هجیتن و هدش و  هداد  رارق  تلاسر  دزم  هدش و  هدرمش  مزال  نآرق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  تدوم  تبحم و  هک  تسا  ساسا 
: تسا ادخ  هار  رد  نتفرگ  رارق  مهنآ  رثا 

(3) یبْرُْقلا ؛» ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  »
.« دیرادب تسود  ار  منادنواشیوخ  هکنیا  زج  مهاوخیمن  امش  زا  يدزم  راک ) نیا  يازا  رد  ) نم وگب  »

: دیامرفیم يرگید  ياج  رد  و 

ص 1840 ج 2 ، مکحلاررغ ، - 1

ص 1840 ج 2 ، مکحلاررغ ، - 2

.23 يروش : - 3
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13 ص :
(1) اًلِیبَس ؛» ِهِّبَر  یلِإ  َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  ُْلق  »... 

.« دنیزگرب ار  ادخ  هار  تسا ، ناهاوخ  سک  ره  هکنآ  رگم  مهاوخیمن ، امش  زا  يدزم  چیه  تلاسر ) نیا  يادا  رد  ) وگب »
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  راکنا  لباق  ریغ  لیلحت  نیمه  قباطم  تایآ و  نیمه  قبط  رب  و 

هب دسانـشب و  ار  ام  تلیـضف  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدنمتداعـس  « ؛» اَنَّبُح َصَلْخَأ  َو  اَِـنب  ِهَّللا  َیلِإ  َبَّرَقَت  َو  اَنَلْـضَف  َفَرَع  ْنَم  ِساَّنلا  ُدَعْـسَأ  »
اهنت هـن  (2) و  دزرو و »...  تبحم  اـم  هب  صـالخا  اـب  دـیوج و  برقت  ادـخ  هب  اـم ، دـننام  ندرک  لـمع  تخانـش و  تفرعم و  نیمه  هطـساو 

نادهاش و قلخ و  رب  ادخ  ياهمّیق  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  ارچ  دوب ، دهاوخن  نامیا  تدوم  تبحم و  نیا  نودب  هکلب  تسا ، نیرتدـنمتداعس 
. دنتسه ناگدنب  نارظان 

: دومرف ترضح  نآ 
؛» ُهوُرَْکنَأ َو  ْمُهَرَْکنَأ  ْنَم  اَّلِإ  َراَّنلا  ُلُخْدَـی  َال  َو  ُهُوفَرَع  َو  ْمُهَفَرَع  ْنَم  اَّلِإ  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَـی  َال  ِهِداَبِع  یَلَع  ُهُؤاَفَرُع  َو  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  ُماَُّوق  ُۀَِّمئَأـْلا  اَـمَّنِإ  »

نارگ یفرعم  و  وا ، قلخ  رب  ادخ  ياهمّیق  مالسلا  مهیلع  همئا  انامه  »

57 ناقرف : - 1

ص 1832 ج 2 ، مکحلا ، ررغ  - 2
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دراو و  دنسانشب . ار  وا  زین  اهنآ  دسانـشب و  ار  نانآ  هک  یـسک  رگم  دوشیمن  تشهب  دراو  اذل ) (1) و( دنتـسه ، وا  ناگدنب  رب  ادخ  فرط  زا 

(2) دنسانشن ». تیمسر  هب  ار  وا  دننک و  راکنا  ار  وا  زین  نانآ  دشاب و  نانآ  رکنم  هک  یسک  رگم  دوشیمن  منهج 

تفرعم دصقم  هب  یهار 

ایلوا روبق  ترایز  هب  تیاور  دصشش  زا  شیب  رد  هک  تسا  تدوم  تبحم و  تفرعم و  نیمه  شیازفا  زین  رارمتسا و  يراوتسا ، میکحت ، يارب 
اهترایز نیا  هژیو ، یطیارـش  رد  هک  دناهدومرف  هدمآ و  بجاو  و  هضیرف »  » ریبعت اهنآ  زا  یـضعب  رد  هدـش و  دـیکأت  مالـسلا  مهیلع  همئا  و 
. دوشن مگ  شومارف و  دناهدرک ، صخشم  مدرم  يارب  ربمایپ  نآرق و  هک  ار  يریسم  ات  دریگ ، ماجنا  دیاب  ًامتح  تسا و  ییافک  بجاو 

. تسا رتهب  دریگ ، ماجنا  رتشیب  هچ  ره  اهترایز  نیا  هک  دناهدومرف  تسا ، رتاوتم  هک  تایاور  رثکا  رد 
. دش دیهاوخ  انشآ  اهنآ  زا  يرایسب  اب  راتشون ، نیمه  یتآ  تاحفص  رد  هَّللاءاشنا 

راثآ و اهشرافس و  همه  نیا  فالخرب  فسألاعم ، اما 

 ...« ْمُهامیِِسب الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  َو  : » تسا هدشهراشا  فارعا  ( 47) هیآ رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  نایب  نیا  - 1

ص 1842 ج 2 ، مکحلاررغ ، - 2
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15 ص :
لابند هب  ای  تلاهج و  یهاـگآان و  رثا  رد  یـضعب  دـشاب ، بترتم  اـیلوا  مالـسلا و  مهیلع  همئا  اـیبنا و  روبق  تراـیز  رب  دـناوتیم  هک  یتاـکرب 

، تایاور تایآ و  زا  یـضعب  یناعم  فیرحت  اب  هداد ، رارق  اهتمهت  تاهبـش و  زیواتـسد  ار  همئا  ایبنا و  روبق  تراـیز  یمالـسا ، ریغ  فادـها 
! دننک یمالسا  عبانم  هب  دنتسم  ار  دوخ  نانخس  دناهدرک  یعس 
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16 ص :

تارایز رد  یتاهبش 

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  هک  دناهدرک  رکذ  ار  لاعتم  دنوادخ  هب  كرش  تمرح  تایآ  زا  یضعب  اًلثم 
لطاب طبح و  وت  لاـمعا  ًاـعطق  يروآ ، كرـش  زین  وت  رگا  هتبلا  ربماـیپ ، يا   » (1) َنیِرِـساْخلا ؛» َنِم  َّنَنوُکََتل  َو  َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  »

.« دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  دش و  دهاوخ 
. دننادیم مه  ناناملسم  همه  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  مّلسم و  مارح  لاعتم  دنوادخ  هب  ندیزرو  كرش  دیدرت ، نودب 

هدیمان و كرش  دوشیم ، ماجنا  یهلا  ياهتجح  روتـسد  هب  هک  ار  همئا  ایبنا و  روبق  ترایز  یخرب  هک  تسا  نیا  طلغ ، اوران و  نخـس  نکیل 
اـیلوا و ناربماـیپ و  روبق  هب  تبـسن  تبحم  راـهظا  رد  طارفا  كرـش ، رهاـظم  نیرتگرزب  زا  یکی  : » هک دـننکیم  اـعدا  اوراـن  دوخ و  شیپ  زا 

؟ تسیچ نخس  نیا  لیلد  دیسرپ ، دیاب  هدنسیون  نیا  زا   (2) تسا .» ناحلاص 
؟ تسا كرش  ناحلاص  همئا و  ایلوا و  هب  تبسن  دایز  تبحم  هک  هتفگ  ینید  عجرم  عبنم و  مادک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  دنوادخ  نآرق ، هیآ  حیرص  صن  هب  هک  نیا  اب 

65 رمز : - 1

ص 5 همئألا ، دنع  رازملا  - 2
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17 ص :
همئا هب  تدوم  تبحم و  ایآ   (1) متیب ». لها  تدوم  تبحم و  رگم  مهاوخیمن  تلاـسر  يارب  يدزم  رجا و  امـش  زا  وگب  : » هک تسا  هدومرف 

دزم رجا و  هک  يراـک  رتـشیب  هچ  ره  ماـجنا  اـیآ  تسا ؟ كرـش  دنتـسه ، وا  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  موصعم  نادـنزرف  هک 
؟ دوشیم باسح  كرش  تبحم  رد  طارفا  و  دوشیم ؟ باسح  طارفا  تسا ، تلاسر 

ماـگ ادـخ  هار  رد  دـننکن و  مگ  ار  ادـخ  هار  تما  هک  هدوب  نآ  يارب  مهنآ  متـساوخ ، هک  يدزم  رجا و  ناـمه  هدوـمرف ، ترـضح  هکنیا  اـب 
؟ دراد مان  كرش  تسا ، تما  يارب  ربمغیپ  هتفگ  هب  هک  یتدوم  تبحم و  ایآ   (2) دنرادرب .

نافلاخم قطنم  ای  تسا ؟ تیب  لها  قطنم  نیا  تسا ؟ كرـش  ددرگیم ، ادـخ  هار  نید و  اب  رتشیب  ییانـشآ  بجوم  هک  يراک  رب  دـیکأت  اـیآ 
؟ تیب لها 

: دیوگیم هدنسیون  نیا 
و تسا . هدوب  اهنآ  هب  تبحم  رطاـخ  هب   (4) تسادخ ». رسپ  یسیع  : » دنتفگ هک  نایحیـسم  (3) و  تسادخ ،» رـسپ  ریَزُع  : » دنتفگ هک  دوهی  »
هب یتسود  تدوم و  نیا  دنرادب ، تسود  دایز  ار  اهنآ  مه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتـسود  رگا  سپ  تسا !! هدـیماجنا  كرـش  هب  تبحم ،

!!«. دوشیم یهتنم  كرش 
نانآ ندناوخ  ادخ  رسپ  تلع  هک  دبایرد  تسناوتیم  ناگرزب ، ریـسافت  تایاور و  تایآ و  هب  هعجارم  اب  دوب ، قیقحت  لها  رگا  هدنـسیون  نیا 

يرگید لکشم  هکلب  هدوبن ، تبحم 

23 يروش : - 1

57 ناقرف : - 2

30 هبوت : - 3

30 هبوت : - 4
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18 ص :
. دنشاب هدناوخ  ادخ  رسپ  ار  اهنآ  دایز ، تبحم  رطاخ  هب  هکنآ  هن  دنتشاد .

ياهنالهاج راک  ناحلاص  نانآ و  نادـنزرف  همئا و  روبق  ترایز  : » دـیوگیم دوخ  دولآ  ضرغ  رـسارس  تاراـهظا  رد  هدنـسیون  نیا  نینچمه 
: دسیونیم رگید  ياج  رد  هک  تسا  يدح  هب  وا  نانخس  رد  صقانت  تسا »!

. تسا هدش  رکذ  حیحص  تنس  رد  هک  دراد  یبادآ  تسا و  يوبن  تنس  کی  روبق ، ترایز 
؟ دنک نایب  دیاب  یسک  هچ  ار  روتسد  بادآ و  هک  دیسرپ  دیاب 

؟ هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ای  امش 
ار مالسلا  مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  ترایز  بادآ  يداع و  دارفا  روبق  ترایز  روتسد  بادآ و  تیاور  اهدص  رد  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا 

. دننکیم لمع  اهنآ  قباطم  ناشناتسود  ناوریپ و  دناهدرک و  نایب 
؟ دیهدیم اوتف  دوخ  شیپ  زا  هک  امش  لمع  ای  تسا ؟ هنالهاج  اهنآ  لمع  لاح ،
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19 ص :

؟ مینک تیعبت  دیاب  یناسک  هچ  زا 

. تسین یسک  ره  راک  نید ، مالسا و  روما  رد  مدرم  ییامنهار  تیاده و  ملع و  ياعدا  هک  مینکن  شومارف 
. دنک تیانع  دیاب  ادخ  ار  رون  نآ  ددرگ . وا  تقایل  بجوم  هک  دشاب  يرون  ملع و  ياراد  دوخ  دیاب  امنهار 

(1) ٍرُون ؛» ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  »... 
.« تشاد دهاوخن  يرون  هدادن ، رارق  يرون  وا  يارب  ادخ  هک  یسک  «و 

؛ تسا تیاده  تماما و  قیال  وا  دنک ، تیانع  ار  رون  نآ  هک  ره  هب  لاعتم  يادخ  و 
!« دهد رارق  اجک  رد  ار  يربمایپ  تلاسر و  هک  تسا  رتاناد  ادخ   » (2) ُهََتلاسِر ؛»...  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  »... 

هک یـسک  زا  دـیاب  مه  نید  روما  رد  مینک . هعجارم  ملع  نآ  ياناد  هب  ياهلأسم  ره  رد  ملع و  ره  رد  هک  دـنکیم  مکح  اـم  رب  عرـش  لـقع و 
. درک تیعبت  هداد  رارق  تجح  ار  وا  ادخ  دنادیم و 

. درادن يرذع  ادخ  دزن  دش ، هارمگ  درک و  تیعبت  لهاج  زا  هک  یسک  و  تسا . دودرم  عرش  لقع و  هاگشیپ  رد  لهاج ، زا  تیعبت 

40 رون : - 1

124 ماعنا : - 2
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20 ص :
: دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ 

هتـسیاش تسا ، رگتیادـه  هاگآ و  ادـخ  تیانع  هب  هک  یـسک  ایآ  « ؛»...  يدـُْهی ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِـهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ْنَمَف  َأ  »
هیامرس دنمزاین  ینید ، روما  هرابرد  باتک  شراگن   (1) دنهد »؟ دای  وا  هب  هکنآ  رگم  دنادیمن  يزیچ  هک  یسک  ای  ددرگ ؟ تیعبت  وا  زا  تسا 

ياهدنـسیون رگا  تسا . مزـال  عوضوم  نآ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ربماـیپ و  تاـیاور  تاـیآ و  همه  زا  یهاـگآ  تسا . يرایـسب  یملع 
. دزاسیم هارمگ  ار  مدرم  تیاده ، ياج  هب  دنکیم و  داسفا  دنک ، حالصا  دهاوخیم  هک  ییاج  رد  دشاب ، هتشادن  یملع  مزال  هیامرس 

اَّمِم َرَثْکَأ  ُدِـسُْفی  اَم  َناَک  ٍْملِع  ِْریَغ  یَلَع  َلِمَع  ْنَم  : » دومرف هک  دـنکیم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
هیلع و هللا  یلص  یمارگ  ربمغیپ   (2) دوب ». دهاوخ  شندرک  حالصا  زا  شیب  وا  ندرک  داسفا  دنکیم ، لمع  ملع  نودب  هک  یـسک  « ؛» ُِحلُْـصی

: هدومرف زین  هلآ 
«. ِراَّنلا َنِم  ُهَدَعْقَم  ْأَّوَبَتَْیلَف  ٍْملِع  ِْریَِغب  َساَّنلا  یَْتفَأ  ْنَم  »

(3) دبایب ». شتآ  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دیاب  دهد  اوتف  ملع  نودب  سک  ره  »

35 سنوی : - 1

ثیدح 3 باب 12 ، ملعلا ، لضف  باتک  یفاک ، لوصا  ص 12 ؛ ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2

لوقعلا فحت  زا  لقن  هب  ش 33  ص 16 ، ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 3
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نایب  رد  ناناملسم  عجرم 

: دومرف دناهدرک  لقن  همه  یّنس  هعیش و  هک  نیلقث  رتاوتم  ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ادخ و باتک  زیچ  ود  نآ  دـش ؛ دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـییوج ، کسمت  ود  نآ  هب  یتقو  ات  مراذـگیم  امـش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  »

کسمت مکحم ، نایب  نیا  رد   (1) دنـسرب »...  نم  هب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشیمن ، ادج  مه  زا  زگره  هک  دنتـسه  نم ) تیب  لها  ) نم ترتع 
زین تیب  لها  هب  کسمت  تسا ، مزال  تمایق  ات  موادـم  روط  هب  نآرق  هب  کسمت  هک  روطنامه  ینعی  تسا ؛ هدـمآ  نآرق  ياتمه  تیب ، لها  هب 

. تسا مزال 
: دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ 

دروآ امـش  يوس  هب  ربـمغیپ  هچ  ره  « ؛ (2) ِباقِْعلا »...  ُدـیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اوُهَْتناَـف  ُْهنَع  ْمُکاـهَن  اـم  َو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاـتآ  اـم  »... 
زا و  دیریگب ،

ار ثیدح  نیا  زین  تنـس  لها  ربتعم  ياهباتک  زا  عبنم  دودح 20  ۀتسلا » حاحصلا  نیب  عمجلا  زا  لقن  هب  ص 108 ، ج 23 ، راونألاراحب ، - 1
 ... ص 65 و 80 و 297 و ج 3 ، ریدغلا ، دناهدروآ ؛

7 رشح : - 2
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22 ص :
.« تسا دیدش  دنوادخ  رفیک  باقع و  هک  دیزیهرپب  نآ  اب  تفلاخم  زا  دیتسیا و  زاب  دومرف  یهن  ربمغیپ  هچ  ره 

يارب ینید  روما  عجرم  ترـضح ، نآ  نایب  رد  یتقو  مالـسا ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تعاـطا  ترورـض  هب  هجوت  اـب  لاـح ،
تیب لها  روتسد  فلاخم  هک  تیب  لها  ریغ  روتـسد  هب  تسا  زاجم  ایآ  دنتـسه - تیب ) لها  ) ترتع باتک و  نامه  هک  هدش - نایب  ناناملـسم 

؟ دوش لمع  تسا 
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23 ص :

؟ تسیک كرشم 

هنوگره هک  دناهداد  هجوت  يرایسب  تایاور  رد  زین  همئا  (1) و  تسا . هدرک  نایب  ار  توغاط  هب  ندیزرو  رفک  موزل  يددعتم  تایآ  رد  نآرق 
: میروآیم اجنیا  رد  ار  هنومن  دنچ  کنیا  تسا . كرش  لطاب و  توغاط و  تعاطا  تیب ، لها  ریغ  زا  تعاطا 

: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ینانک  حابصلاوبا  . 1
(2) ِّدن .» َلاَق : َْوأ  ٌتوُغاَط  َیِهَف  اَنَنوُد ، ٍۀَجِیلَو  َّلُک  َّنِإَف  َِجئَالَْولا ، َو  ْمُکاَّیِإ  ِحاَّبَّصلا ، َابَأ  اَی  »

.« تسا یهارمگ  ای  توغاط  ام ، ریغ  هب  يدامتعا  هطبار و  هنوگ  ره  اریز  اهندرک ، دامتعا  اههطبار و  زا  شاب  رذح  رب  حابصلاوبا ! يا  »
(3) ٌلِطَاب ؛» َوُهَف  ِْتیَْبلا  اَذَه  ْنِم  ْجُرْخَی  َْمل  اَم  ُّلُک  : » هتفگ مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  لوق  زا  راسی  نبلیضف  تاجردلارئاصب ، لقن  قبط  . 2

.« تسا لطاب  دشابن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  ) تیب نیا  زا  هک  ینید  روتسد  ره  »
: دومرف هک  دندرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوخ ، دادجا  زا  وا  مالسلا و  هیلع  اضر  ترضح  زا  قاحسا  نب  نسح  . 3

، هدوشگ شقلخ  يارب  ادخ  هک  یهار  ریغ  زا  هدینش ، هک  يزیچ  هب  دزرو  يراد  نید  سک  ره  و  »... 

17 رمز : 36 و  لحنلا : - 1

ص 96 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2

ص 94 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 3
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24 ص :
قداص ماما  زا  رمع  نب  لّضفم  ار  نیمه  لثم  (1) و  تسا ». هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ادخ ، یحو  رب  نانیمطا  دروم  هار  تسا و  كرشم  وا 

: دیامرفیم هفیرش  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  . 4 (2) تسا . هدرک  لقن  مالسلا  هیلع 
رارق ادـخ  لباقم  رد  ییاهدوبعم  ّبر و  ار  دوخ  نادـباع  ناملاع و  باتک ، لها  « ؛»...  ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ًاـبابْرَأ  ْمُهَناـبْهُر  َو  ْمُهَراـبْحَأ  اوُذَـخَّتا  »... 

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (3) دنداد ».
دـنتفریذپیم و مدرم  دـندرکیم و  لالح  مدرم  يارب  ار  ییاهزیچ  باتک  لها  دابع  املع و  نکیل  دـندرکیمن ، تدابع  ار  اهنآ  باتک  لها  »

مالسلا هیلع  یلع  ترـضح  . 5 (4) دـندش ». ادـخ  ریغ  ینادوبعم  ور  نیا  زا  دـنتفریذپیم ؛ مدرم  دـندرکیم و  مارح  مدرم  يارب  ار  ییاـهزیچ 
: دومرف

«. ٍۀَّجُح ُءاَیِض  َال  َو  ٍۀَّنُس  ُناَهُْرب  ِهَّللا  َنِم  ُهَعَم  َْسَیل  ًۀَعِْدب ، ٌعِدَْتبُم  َو  ًۀَعْرِش ، ٌعبّتُم  ِناَلُجَر : ُساَّنلا  اَمَّنِإ  َو  »
کی دنتسه ؛ هورگ  ود  نید  روما  رد  مدرم  انامه  »

«، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هَّللا  یحو  یلع  نومأملا  بابلاو  كرـشم ، وهف  هقلخل  هَّللا  هحتف  يذلا  بابلاریغ  نِم  عامـِسب  ناد  نم  و  - »... 1
ص 93 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو 

باب 10 هرامش 12 ، ص 92 ، ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2

31 هبوت : - 3

ثیدح 25 و 28 و 29 یضاق ، تافص  باب 10 ، ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 4

؟ تسیک www.Ghaemiyeh.comكرشم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


25 ص :
تجح و زا  ییانشور  رون و  هن  و  دراد ، تنـس  زا  یلیلد  ناهرب و  هن  هک  تعدب  هدنروآ  رگید ، هورگ  تعیرـش و  عرـش و  هدننک  لابند  هورگ 

سایق زا  نامعن ، يا  تفگ : هفینحوبا  هب  ماما  میدش ، دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  هفینحوبا  نم و  دیوگ : یلیل  یبا  نبا  . 6 (1) لالدتسا ».
: دومرف هک  دناهدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  ناردپ  اریز  شاب ؛ رذح  رب 

عَدَـف نیط ، نِم  هتقلخو  ران  نم  ینَتقلخ  لاـق : َنیح  سیلبا  َساـق  ْنَم  َلّوا  ّناـف  ِراَّنلا  ِیف  َسِیْلبِإ  َعَم  ُهَّللا  ُهَنَرَق  ِِهیْأَِرب  ِنیِّدـلا  َنِم  ًاْئیَـش  َساَـق  ْنَم  »
اب ار  نید  زا  يزیچ  سک  ره  « ؛» سیئاقملا ءارـآلاب و  عضوی  مل  هَّللا  َنید  َّناـف  ناـهربلا ، هَّللا  نید  یف  َُهل  سیل  ٌموق  َلاـق  اـمو  ساـیقلا  َيأرلا و 

ار و سایق  يأر و  سپ  دوب . سیلبا  درک  سایق  هک  یـسک  لوا  اریز  دزاس ، نیرق  شتآ  رد  سیلبا  اب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، سایق  شدوخ  يأر 
(2) تسا .» هدشن  میظنت  اهسایق  یصخش و  يارآ  اب  ادخ  نید  اریز  نک ، اهر  دنتفگ  نید  رد  ناهرب  نودب  یهورگ  هک  هچنآ 

ثیدح 31 ص 97 ، یضاقتافص ، باب 10 ، ج 18 ، ۀعیشلالئاسو ، - 1

ثیدح 26 باب 6 ، ص 29 ، ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2
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26 ص :

تعافش شتسرپ و  ههبش 

هراشا

: دسیونیم هدنسیون  نیا 
ناحلاص اـیلوا و  هکنیا  يارب  هدیـشک و  ناـبوخ  ناـحلاص و  تدوم  تبحم و  يوس  هب  ار  مدرم  دـنک ، هارمگ  ار  مدرم  هکنآ  يارب  ناطیـش  »

دنهاوخب و کمک  اهنیا  زا  دنتسرپب و  ار  اهتب  دننک و  تسرد  ییاهتب  ناحلاص ، همسجم  زا  هک  هداد  دای  مدرم  هب  ناطیـش  دنوشن ، شومارف 
تب ناـمیا ، لـها  نارهاوخ  ناردارب و  اـم و  اـیآ  هک  تفگ  دـیاب  لـهاج  هدنـسیون  نیا  هب  خـساپ  رد   (1) دـنهد .» رارق  دوخ  عیفـش  ار  اـهنآ 

رد هک  نداد - دنگوس  ایلوا  تمرح  ماقم و  هب  ار  ادخ  اعد ، ماقم  رد  ایآ  تسا ؟ یتسرپ  تب  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمغیپ و  ترایز  میتسرپیم ؟
؟ تساهنآ شتسرپ  هدش - دراو  اعد  اهدص 

ناملسم هب  تمهت  هریبک  هانگ 

: دیوگیم هدروآ ، ار  اهتب  تدابع  هب  طوبرم  تایآ  دنادیمن ، ار  تدابع  تعافش و  ترایز و  يانعم  هک  یهاگآان  ناسنا 
.! دننکیم شتسرپ  ار  ناماما  ناتسرپتب ، لثم  دنوریم ، مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  روبق  ترایز  هب  هک  یناسک 

ص 7 رازملا ،...  - 1
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27 ص :
. تسا هریبک  ناهانگ  زا  تشز و  رایسب  ندز ، تمهت  ناملسم و  کی  هب  نتسب  غورد  هک  دننادیم  ناناملسم 

هب راکـشآ  یهانگ  تمهت و  ًاـعطق  دـنناسریم ، رازآ  دنـشاب  هدـش  یتشز ] لـمع   ] بکترم هکنآیب  ار  نمؤم  ناـنز  نادرم و  هک  یناـسک  «و 
: هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمغیپ   (1) دناهتفرگ .» ندرگ 

زا اـت  درادیم ، هگن  شتآ  زا  یّلت  رب  تماـیق  زور  رد  ار  وا  دـنوادخ  تسین ، وا  رد  هک  دـهد  تبـسن  يزیچ  نمؤـم  نز  اـی  درم  هب  هک  یـسک  »
: دیامرفیم زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   (2) دیآرب ». دوخ  تمهت  هدهع 

نآرق و رد  تعافش  تسا و  هنوگچ  تیب  لها  دزن  ندرک  اعد  روتـسد  مینیبب ، نونکا   (3) تسا ». رتگرزب  نامـسآ  زا  هانگیب  رب  ناتهب  هانگ  »
! دراد یهاگیاج  هچ  تایاور 

؟ درک اعد  ناوتیم  هنوگچ 

شهاگرد نابرقم  قح  هب  ار  ادخ  ای  هدمآ - تحارص  هب  نآرق ، تایآ  رد  هک  نتساوخ - تعافـش  ایآ  اهنیهوت ، نیا  زا  یـشوپمشچ  اب  لاح 
؟ دراد یلاکشا  نداد  دنگوس 

58 بازحا : - 1

ص 194 ج 75 ، راونألااراحب ، - 2

ص 31 ج 78 ، راونألااراحب ، - 3

؟ درک اعد  ناوتیم  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


28 ص :
: تسا هنوگ  ود  ندرک  اعد  روتسد  هک  مینک  هجوت  تسا  هتسیاش  بلطم ، ندش  نشور  يارب 

لآ دـمحم و  يارب  ادـخ  لضف  تمحر و  ياضاقت  لوا  لاعتم  يادـخ  زا  اـضاقت  ماـقم  رد  هک  هدـش  هداد  میلعت  هنوگنیا  اـهاعد ، رثکا  رد  . 1
. دیزاس حرطم  ار  دوخ  ياههتساوخ  دعب  و  ٍدَّمَُحم » ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  : » دییوگب ینعی  دییامن ؛ دمحم 

يالوم هدننک ، اضاقت  هک  تسا  لوادتم  ییالقع  شور  کی  نیا  تسا و  نداد  مسق  لکـش  هب  هدمآ ، يدایز  ياهاعد  رد  هک  رگید  هنوگ  . 2
. دهدیم مسق  تسا ، مارتحا  میرکت و  هتسیاش  وا  رظن  قباطم  تسا و  زیزع  وا  دزن  هک  يزیچ  هب  ار  شدوخ 

رد ار  هنومن  دنچ  کنیا  مینک . اعد  لکش  نیا  هب  هک  دناهداد  شزومآ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  میباییم  ار  يدایز  دراوم  هاتوک  رورم  کی  اب 
: میوشیم رکذتم  اجنیا 

: تسا نیا  حبص  زامن  بیقعت  ياهاعد  زا  یکی  . 1
؛»...  َو ِینیِد ، ِیف  َةَریِصَْبلا  َو  يِرََصب ، ِیف  َروُّنلا  ِلَعْجا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َْکیَلَع ، ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »

و ماهدید ، رد  ییانـشور  هد  رارق  و  شلآ ، دمحم و  رب  یتسرف  دورد  دـنراد ، وت  رب  شلآ  دـمحم و  هک  یقح  نآ  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادـخ  »
 ...«. منید و رد  ییانیب 

: هدمآ حبص  زامن  تابیقعت  زا  يرگید  ياعد  رد  . 2
سپ « ؛» ِهیِقَّتَأ اَم  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ْمِِهب  َّمُهَّللا  ِینْذِعَأَف  »
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29 ص :
.« مراد اورپ  نآ  زا  هک  يزیچ  ره  زا  اهنآ  تمرح  هب  ارم  هد  هانپ 

: میناوخیم هدش ، لقن  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  هک  ۀباجالا  عیرس  ياعد  رد  . 3
 ...«. َو َكِداَبِع  یَلَع  ِِهب  َتْجَجَتْحا  اَم  ِعیِمَِجب  َو  ِءاَْضیَْبلا ...  ِۀَّیِدَّمَحُْملا  َو  يَْربُْکلا  ِۀَِّیناَدْحَْولِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »

هب و  ناشخرد ...  هدـنبات و  ماقم  نآ  يدـمحم  ماـقم  هب  تدوخ و  گرزب  ییاـتکی  تینادـحو و  ماـقم  قح  هب  منکیم  اـضاقت  وت  زا  ایادـخ  »
 ...« ینکیم تجح  مامتا  تناگدنب  اب  نادب  هک  ییاهزیچ  همه  تمرح 

: دوش صالخ  نادنز  زا  ات  تخومآ  یسوبحم  صخش  هب  ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  هک  هدرک  لقن  یمعفک  خیش  . 4
.« امرف داجیا  یشیاشگ  ام  يارب  اهنآ  قح  هب  سپ  « ؛»...  ًاجَرَف ْمِهِّقَِحب  اَّنَع  ْجِّرَفَف  »... 
: تسا هدمآ  نینچ  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  هک  ییاعد  رد  . 5

(1) ِرْحَْبلا ؛»...  َو  ِّرَْبلا  ِیف  َكاَعَد  ْنَم  ِّقَِحب  َو  َكاَجاَن  ْنَم  ِّقَِحب  یَِهلِإ  »
 ...« هک دنناوخیم  ار  وت  ایرد  یکشخ و  رد  دننکیم و  تاجانم  وت  اب  هک  یناسک  قح  هب  ایادخ  »

ص 352 تاوعدلا ، جهم  - 1
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30 ص :
: هدمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ثعبم  بش  ياعد  رد  . 6

مظعا یلجت  زا  دوصقم  هک  وت »...  مظعا  هولج  یلجت و  قح  هب  هک  منکیم  اـضاقت  وت  زا  ایادـخ  « ؛»...  ِمَظْعَأـْلا یِّلَجَّتلاـِب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »
. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

: میناوخیم بجر  متفه  تسیب و  بش  ياعد  رخآ  رد  . 7
. مدروآ ور  وت  يوس  هب  مناورس  نایاوشیپ و  هلیسو  هب  و  « ؛» ْمُهَدِرْوَم اَنْدِرْوَأ  َو  ْمِهِّبُِحب  اَنْعَْفنا  َّمُهَّللا  ِیتَداَس  َو  ِیتَِّمئَِأب  َْکَیلِإ  ُتْهَّجَوَت  َو  »... 

.« نک نامدراو  اهنآ  هاگیاج  رد  نک و  دنمدوس  ار  ام  ناشیا  یتسود  هب  ایادخ 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ترـضح  دـالیم  رد  نابعـش  موس  بش  رد  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  هسدـقم  هیحاـن  زا  هرداـص  عـیقوت  رد  . 8

: ییوگیم
 ...« دش دلوتم  زور  نیا  رد  هک  یسک  قح  هب  منکیم  اضاقت  وت  زا  نم  ایادخ  « ؛»...  ِمْوَْیلا اَذَه  ِیف  ِدُولْوَْملا  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »

: تسا هدمآ  هدرک ، لقن  دیفم  خیش  زا  سوواط  نبدیس  هک  ریدغ  دیع  زور  ياهاعد  زا  یکی  لوا  رد  . 9
منکیم اضاقت  وت  زا  ایادخ  « ؛»...  َکِْقلَخ َنُود  ِِهب  اَمُهَتْـصَصَخ  يِذَّلا  ِرْدَْقلا  َو  ِنْأَّشلا  َو  َکِِّیلَو  ٍِّیلَع  َو  َکِِّیبَن  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »

قح هب 
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31 ص :
 ...« هک دوخ  قلخ  نایم  زا  يداد  صاصتخا  نادب  ار  وا  هک  يردق  نأش و  قح  هب  وت و  ّیلو  یلع  قح  هب  وت و  ربمغیپ  دمحم 

: میناوخیم نابعش  همین  بش  ياعد  رد  . 10
هداد هک  ياهدعو  وت و  تجح  قح  هب  نآ و  دولوم  بش و  نیا  قح  هب  ایادخ  « ؛»...  اَهِدوُعْوَم َو  َِکتَّجُح  َو  اَهِدُولْوَم  َو  ِهِذـه  اَِنتَْلَیل  ِّقَِحب  َّمُهَّللا  »

 ...« هدش
: میناوخیم نداهن  رس  رب  نآرق  ماگنه  ردق ، ياهبش  ياعد  رد  . 11

قح هب  نآرق و  نیا  قح  هب  مهدیم  مسق  ار  وت  ایادـخ ! « ؛»...  ِهِیف ُهَتْحَدَـم  ٍنِمُْؤم  ِّلُـک  ِّقَِحب  َو  ِِهب  ُهَْتلَـسْرَأ  ْنَم  ِّقَِحب  َو  ِنآْرُْقلا  اَذَـه  ِّقَِحب  َّمُهَّللا  »
 ...« ياهدوتس ار  وا  نآرق  رد  هک  ینموم  ره  قح  هب  هدروآ و  ار  نآرق  هک  یسک 
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32 ص :

نآرق قطنم  رد  تعافش 

نارگید يارب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  یناسک  تسا  نکمم  هک  تسا  هتکن  نیا  يایوگ  دراد و  هراشا  تعافـش  هلأسم  هب  نآرق  رد  يددـعتم  تایآ 
تعافـش هک  تسا  نینچ  ًامتح  هتبلا و  تسا . هدرک  نایب  ار  رما  نیمه  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربمغیپ و  زا  يرایـسب  تایاور  و  دننک . تعافش 

ادـخ زجع  ببـس  هب  نارگید  يارب  ادـخ ، يایلوا  تعافـش  نکل  ددرگیم . نشور  بلطم  نیمه  لـیذ  هک  دـشاب  ادـخ  نذا  هب  دـیاب  سک  ره 
يایلوا ات  دـندنمزاین  هک  تسا  لامعا  رد  ناگدـنب  دوبمک  ناـصقن و  تهج  هب  هکلب  دـننکیم . لـیلحت  ضرغم  نـالدروک  هک  روطنآ  تسین ؛

. دننک کمک  ار  اهنآ  ادخ  نذا  هب  ادخ 
، دنکیم هدافتسا  عیفش (1)  زا  هک  یسک  اریز  تسا ؛ ياهنالهاج  قطنم  تعافش ، هب  داقتعا  : » دنیوگیم ترتع  نآرق و  زا  رود  نازرو  ضرغ 
ار ثحبم  طلخ  هطلاـغم و  اتفگـش !  (2) تسا »! هدرک  باـسح  زجاـع  قولخم ، نـالف  روهمج و  سییر  نـالف  لـثم  مه  ار  ادـخ  هَّللاـبذوعن ) )

زجع دوبمک و  هب  هاوختعافش  هک  دیوگیم  غورد  هب  صخش  نیا  و  دنک ، عفر  یلکش  هب  ار  دوخ  دوبمک  دهاوخیم  هاوختعافش  دیرگنب ،
!! تسا دقتعم  ادخ 

. هدننک تعافش  - 1

ص 9 رازملا ،...  - 2
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33 ص :
: میروآیم اجنیا  رد  ار  یلاثم  عوضوم  ندش  رتنشور  يارب  تسین ؟ هریبک  هانگ  ناناملسم ، هب  تمهت  نیا  ایآ 

دوخ ناتسود  زا  یضعب  هب  امش  تسا و  هدروآ   14 هرمن 5 / ( 15) مزال هرمن  ياج  هب  فراعم  سرد  رد  امش ، يوجـشناد  دنزرف  دینک ، ضرف 
زجع دوبمک و  يانعم  هب  راک  نیا  ایآ  دـنک ! لوبق  هرمن 15  ياـج  هب  ار  يو   14 هرمن 5 / ات  دنک ، شرافس  هطوبرم  لوئـسم  هب  هک  دییوگیم 

؟ دروایب ار  مزال  هرمن  هتسناوتن  هک  وجشناد  صقن  يانعم  هب  ای  تسا !؟ لوئسم  نآ 
ضرغم صخـش  نیا  هک  یتروص  رد  دـنهدیم ! تبـسن  ناملـسم  اـهنویلیم  هب  ار  تمهت  غورد و  کـی  تأرج ، اـب  هنوـگچ  هک  تسا  بیجع 

! تسوا رظن  ّدم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  يرود  يوس  هب  تیاده  دبال  دنک ! تیاده  ار  نارئاز  دهاوخیم  هک  تسا  یعدم 
ار اـهنآ  یکیراـت  رد  ناـیوپ  هر  ناطیـش و  ریـسا  نازرو  ضرغ  هک  هدرک  نشور  ار  تعافـش  هلأـسم  داـعبا  همه  نآرق ، رد  لاـعتم  دـنوادخ 

: دنوشیم میسقت  هتسد  هس  هب  تعافش  دروم  رد  نآرق  تایآ  دننیبیمن .
یفن ترخآ ، ملاع  هب  تبسن  تسا ، حرطم  ایند  رد  هک  یلکش  هب  ار  تعافش  هلمج  زا  يویند و  بابـسا  ریثأت  هک  تسا  یتایآ  هتـسد  کی  . 1
ادـخ یـسرباسح  تیمکاح و  رب  ناوتب  يریگکمک  بیرف و  گنرین و  غورد و  اب  هک  تسین  ییاج  ترخآ  ملاع  هک  دـنامهفیم  دـنکیم و 

: دیامرفیم لیمک  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هکنانچ  درک . رارف  ادخ  مکح  يارجا  همکاحم و  زا  تفای و  هبلغ 
تحت زا  زیرگ  و  « ؛» َِکتَموُکُح ْنِم  ُراَرِْفلا  ُنِکُْمی  َال  َو  »
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34 ص :
(1) تسین ». نکمم  وت  تموکح 

ْمُه َو ال  ٌلْدَـع  اْهنِم  ُذَـخُْؤی  َو ال  ٌۀَعافَـش  اْهنِم  ُلَبُْقی  َو ال  ًاْئیَـش  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزْجَت  ًاـمْوَی ال  اوُقَّتا  َو  : » 48 هرقب : دننام : تایآ  هتـسد  نیا  - 1
ياج هب  هن  و  هتفریذپ ، یتعافش  وا  زا  هن  و  دنکیمن ؛ عفد  یسک  زا  ار  ادخ ] باذع  زا   ] يزیچ سک  چیه  هک  يزور  زا  دیـسرتب  و  َنوُرَْـصُنی ؛»

َو ِهِیف  ٌْعَیب  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » هرقب 254 و  دش . دنهاوخ  يرای  هن  و  دوشیم ؛ هتفرگ  یلدب  يو 
هکنآ زا  شیپ  دینک ، قافنا  میاهداد  يزور  امش  هب  هچنآ  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  َنوُِملاَّظلا ؛» ُمُه  َنوُِرفاْکلا  َو  ٌۀَعافَش  َو ال  ٌۀَّلُخ  ال 
ًیلْوَم ِینُْغی  َمْوَی ال  : » 41 ناخد : دنناراکمتس . دوخ  نارفاک  و  یتعافـش . هن  یتسود و  هن  تسا و  يدتـس  داد و  هن  نآ  رد  هک  دسر  ارف  يزور 

: نمؤم دنوشیمن . يرای  نانآ  و  دنک ، یتیامح  دناوتیمن  یتسود  چیه  زا  یتسود  چیه  هک  يزور  نامه  َنوُرَْصُنی ؛» ْمُه  َو ال  ًاْئیَش  ًیلْوَم  ْنَع 
[ عوقولا  ] بیرق ِزور  نآ  زا  ار  اهنآ  و  ُعاُطی ؛» ٍعیِفَش  َو ال  ٍمیِمَح  ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َنیِمِظاک  ِرِجانَْحلا  يََدل  ُبُولُْقلا  ِذِإ  ِۀَفِزْآلا  َمْوَی  ْمُهْرِْذنَأ  َو   » 18

يرگتعافـش هن  تسا و  يرای  هن  نارگمتـس  يارب  دنروخیمورف . ار  دوخ  هودنا  هک  یلاح  رد  دـسریم  هاگولگ  هب  اهناج  هک  هاگنآ  ناسرتب ،
هک يزور  ٍداـه ؛» ْنِم  َُهل  اـمَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  ٍمِصاـع  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُـکل  اـم  َنیِِربْدـُم  َنوُّلَوـُت  َمْوَـی  : » 33 نمؤم : و  دـشاب . تعاـطا  دروـم  هک 

. تسین يربهار  ار  وا  دنک  هارمگ  ادخ  ار  هک  ره  و  تسین ؛ يرگتیامح  چیه  ادـخ  ربارب  رد  امـش  يارب  دـیدرگیمزاب ، ْفنُع ] هب   ] نانکتشپ
ام ال ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَی  َو  : » 18 سنوی : دـنناگدمآرد . میلـست  ِرَد  زا  نانآ  زورما  هکلب  هن ]! [ ؛» َنوُِملْـسَتْسُم َمْوَْیلا  ُمُه  ْلـَب  : » 26 تافاصلا :

اَّمَع یلاعَت  َو  ُهَناْحبُـس  ِضْرَْألا  ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُمَْلعَی  اِمب ال  َهَّللا  َنُوئِّبَُنت  َأ  ُْلق  ِهَّللا  َدـْنِع  انُؤاعَفُـش  ِءالُؤه  َنُولوُقَی  َو  ْمُهُعَْفنَی  َو ال  ْمُهُّرُـضَی 
ادخ دزن  اهنیا  : » دنیوگیم و  دهدیم . دوس  نانآ  هب  هن  دناسریم و  نایز  نانآ  هب  هن  هک  دنتسرپیم  ار  ییاهزیچ  ادخ ، ياج  هب  و  َنوُکِرُْشی ؛»

زا تسا  رترب  كاپ و  وا  دـینادرگیم »؟ هاگآ  دـنادیمن ، نیمز  رد  اهنامـسآ و  رد  هک  يزیچ  هب  ار  ادـخ  ایآ  : » وگب دنتـسه ». ام  نارگتعاـفش 
هن و  میرادن ، ینارگتعافـش  هجیتن  رد  ٍمیِمَح ؛» ٍقیِدَـص  َو ال  َنیِِعفاش * ْنِم  اَنل  امَف   » 100 و 101 ءارعشلا : و  دنزاسیم . کیرـش  يو ] اب   ] هچنآ

. کیدزن یتسود 
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35 ص :
. تسا هتفریذپ  ادخ  هیحان  زا  طقف  تعافش  دیوگیم : دنکیم و  تابثا  ار  تعافش  تحارص ، اب  هک  تسا  یتایآ  رگید  هتسد  . 2

َو ال ٍِّیلَو  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ام  : » دننام دشاب ؟ هتـشاد  دـناوتیم  ییانعم  هچ  ادـخ ، تعافـش  میمهفب ، هک  تسا  لمأت  ياج  تایآ  نیمه  رد  و 
یلو و ادـخ ، ریغ  ناـنآ  يارب  « ؛»...  ٌعیِفَـش ـال  َو  ٌِّیلَو  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  َْسَیل  (1) و ...«  تسین ». یعیفـش  ّیلو و  ادخ  زا  ریغ  امـش  يارب  « ؛» ٍعیِفَش

تحارـص هب  هک  تسا  یتایآ  رگید  هتـسد  . 3 (3) تسادـخ ». يارب  همه  تعافـش  وگب  « ؛»...  ًاعیِمَج ُۀَـعافَّشلا  ِهَِّلل  ْلـُق   » (2) و تسین ». عیفش 
دنک تعافـش  وا  دزن  رد  هک  تسیک  « ؛»...  ِِهنْذِِإب اَّلِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْـشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  : » دننام تسادخ . نذا  اب  ادخ و  ریغ  يارب  تعافـش  دـیوگیم ،

(5) وا ». نذا  زا  دعب  رگم  تسین  یعیفش  چیه  دیامنیم ، روما  ریبدت  « ؛» ِِهنْذِإ ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  ٍعیِفَش  ْنِم  ام  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی  (4) و ...«  وا ». هزاجا  اب  رگم 
َو ال ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی  َنُولَمْعَی * ِهِْرمَِأب  ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْـسَی  ال  َنُومَرْکُم * ٌدابِع  َْلب  ُهَناْحبُـس  ًادـَلَو  ُنمْحَّرلا  َذَـخَّتا  اُولاق  َو   » و

اهنآ هکلب  تسا ، نتـشاد  دنزرف  زا  هزنم  وا  تسا ، هدیزگ  دنزرف  ادخ  دـنتفگ : ناربمغیپ  هرابرد  نانآ  و   » (6) یضَتْرا ؛»...  ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْـشَی 
هب طقف  هتفگن ، نخس  ادخ  زا  لبق  يرما  چیه  رد  هک  دنتسه  وا  یمارگ  ناگدنب 

3 هدجس : - 1

51 ماعنالا : - 2

44 رمزلا : - 3

255 هرقبلا : - 4

3 سنوی : - 5

26 - 28 ءایبنالا : - 6
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36 ص :
.« دهد تیاضر  ادخ  هک  یسک  يارب  رگم  دننکیمن  تعافش  اهنآ  و  دنادیم ، ادخ  ار  ناشهتشذگ  هدنیآ و  دننکیم و  لمع  وا  نامرف 

، ناهارمگ هک  دـیامرفیم  هیآ  نیا  تسا . نالهاج  تاهبـش  زا  يرایـسب  يوگخـساپ  عماج و  رایـسب  هیآ  نیا  هک  میباـییم  رد  تقد  یمک  اـب 
دننکیم و لمع  ادخ  نذا  هب  طقف  روما  همه  رد  هک  دنتسه  ادخ  یمارگ  ناگدنب  اهنآ  دنتشادنپیم ، ادخ  دنزرف  ار  ادخ  ناگدنب  زا  یـضعب 
زا ياهراپ  هک  تسا  نشور  سپ  دـهد . تیاضر  ادـخ  هک  یـسک  يارب  رگم  دـننکیمن  تعافـش  و  تسا ، هاگآ  اهنآ  تـالاح  همه  زا  ادـخ 

. دننکیم تعافش  نارگید  يارب  ادخ  نذا  هب  ادخ  ناگدنب 
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نآرق رد  تالامک 

تابثا ادـخ  يارب  ار  نآ  سپـس  و  دـنکیم ، یفن  یلاعت  يادـخ  ریغ  زا  ار  یلاـمک  هنوگ  ره  هک  تسا  نآرق  جـیار  ياـهشور  زا  یلک  روطب 
شیپ زا  دنتسه  اراد  هک  ار  یلامک  هنوگ  ره  تادوجوم  هک  دنامهفیم  نیا  و  دیامنیم . تابثا  وا  تیـشم  نذا و  هب  ادخ  ریغ  يارب  دنکیم و 
ناسنا هب  تعافـش ، رد  نآرق  تایآ  عومجم  دـناهدروآ . تسد  هب  ار  نآ  دـنوادخ  ياطع  شـشخب و  اب  هکلب  هدوبن ، اراد  لالقتـسا  اب  دوخ و 

يارب ار  تعافش  تعافش ، تابثا  تایآ  و  دنکیم . یفن  ادخ  ریغ  زا  ار  لالقتسا  اب  تعافش  تعافش ، هدننک  یفن  تایآ  هک  دنامهفیم  لقاع 
لیبق زا  دراد ، ترورـض  دروم  نیا  رد  سرد  دنچ  تفایرد  و  دـنکیم . تابثا  ادـخ  هزاجا  نذا و  اب  ادـخ  ریغ  يارب  یلـصا و  لکـش  هب  ادـخ 

: هکنیا
؟ تسیچ تعافش  يانعم  . 1

؟ دریگیم قلعت  ییاهزیچ  هچ  هب  . 2
؟ تسا یسک  هچ  قح  رد  تعافش  . 3

(1) دناهداد . حیضوت  ریسفت  ملع و  گرزب  لاجر  هک  رگید  مهم  لئاسم  تسا و  هتفریذپ  یسک  هچ  زا  تعافش  . 4

185 ص 156 - ج 1 ، نازیملا ، ك : رتشیب ر ، یهاگآ  يارب  - 1
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تایاور رد  تعافش 

: مینکیم رکذ  ار  اهنآ  زا  یضعب  تسا ، ناوارف  هدمآ  یّنس  هعیش و  عبانم  رد  هک  تعافش  تایاور 
یلع نانمؤمریما  زا  دوخ  ءابآ  زا  زین  وا  مالـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دـلاخ ، نب  نیـسح  زا  یلاما  باتک  رد  قودـص ، راوگرزب ، خیـش  . 1

: دومرف هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  زین  وا  مالسلا و  هیلع 
ارم تعافـش  ادخ  درواین ، نامیا  نم  تعافـش  هب  سک  ره  و  دزاسن ، نم  ضوح  دراو  ار  وا  ادخ  درواین ، نامیا  نم  ضوح (1)  هب  سک  ره  »

 ... دناسرن وا  هب 
تسا هریبک  هانگ  نابکترم  يارب  تعافش  هک  هدش  هداد  حیـضوت  تایاور  رگید  اج و  نامه  رد   (2) تسا »...  ریابک  لها  يارب  نم  تعاـفش 

. تسا هبوت  مکح  رد  ینامیشپ  دندش و  نامیشپ  هک 
هدمآ لیـصفت  راصتخا و  روط  هب  یّنـس  هعیـش و  رتاوتم  تایاور   (3) ًادوُمْحَم ؛» ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع  هفیرـش ...«  هیآ  ریـسفت  رد  . 2

هک دومحم » ماقم   » زا دارم  هک  تسا 

زاب نم  هب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  ترتع ، باتک و  هدومرفنیلقث : رتاوتم  ثیدح  رد  هلمج  زا  هدمآ ، رایـسب  تایاور  رد  - 1
. دندرگ

ص 177 ج 1 ، نازیملا ، - 2

79 ءارسالا : - 3
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؛ دنشاب تعافش  لها  زین ، رگید  ناربمایپ  هک  درادن  تافانم  نیا  هتبلا  و  تسا . تعافش  ماقم  هداد ، هدعو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ادخ 

مهیلع همئا  زا  رایـسب  تایاور  رد  یّمق  میهاربا  نب  یلع  . 3 (1) دشاب . نآ  لابند  هب  وا و  تعافش  رب  عرف  نارگید  تعافـش  تسا  نکمم  اریز 
: دناهدومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا 

مه نانمؤم  ادهش و  املع و  مالسلا و  مهیلع  همئا  هکنیا  رگید  و  دنتسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تعافـش  جاتحم  نیرخآ  نیلوا و  مامت 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  وا  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  زا  لاصخ  باتک  رد  . 4 (2) ناشدوخ ». دح  رد  مادک  ره  دننکیم ، تعافش 

: دومرف هک  هدرک  لقن  هلآ 
(3) ُءاَدَهُّشلا .» َُّمث  ُءاَمَلُْعلا ، َُّمث  ُءاَِیْبنَْألا ، َنوُعَّفَُشیَف : َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  َنوُعَفْشَی  ٌۀَثاََلث 

.« ادهش موس  املع و  مود  ناربمغیپ  لوا  دوشیم : هتفریذپ  ناشتعافش  دننکیم و  تعافش  ادخ  هاگشیپ  رد  هفیاط  هس  »
: هدمآ يرگید  تیاور  رد  . 5

َال َکَّنِإَف  َْتبَبْحَأ  ْنَِمل  ْعَفْـشاَف  اَنُه  ِْفق  ِِملاَْعِلل : َلِیق  َو  َِکتَداَبِِعب . ْمَّعَنَت  َو  َۀَّنَْجلا  ْلُخْدا  ِدـِباَْعِلل : لِیق  ِطاَرِّصلا ، یَلَع  ُدـِباَْعلا  َو  ُِملاَْـعلا  َعَمَتْجا  اَذِإ  »
ْعَفْشَت

ص 177 ج 1 ، نازیملا ، - 1

ص 181 ج 1 ، نازیملا ، - 2

ص 181 ج 1 ، نازیملا ، - 3
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(1) ءاَِیْبنَْألا .» َماَقَم  َماَقَف  َْتعِّفُش  اَّلِإ  ٍدَحَِأل 

: دنیوگیم ِملاع  هب  و  شاب . دنمهرهب  دوخ  تادابع  ساپ  هب  وش و  تشهب  لخاد  دنیوگ : دباع  هب  دندش ، عمج  طارص  رد  دباع  ملاع و  یتقو  »
رد ملاع  سپ  دوشیم ، هتفریذـپ  ینک  تعافـش  سک  ره  يارب  اریز  نک ؛ تعافـش  يراد  تسود  هک  سک  ره  يارب  نک و  فقوت  اـجنیا  رد 

.« دتسیایم ناربمغیپ  هاگیاج 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ددعتم  ررکم و  روط  هب  اهترایز  هب  طوبرم  تایاور  رد  اهنیا  رب  هوالع 

هب ترضح  نآ  زین  (2) و  دوشیم ». بجاو  وا  يارب  نم  تعافـش  دوب . مهاوخ  وا  عیفـش  تمایق  زور  رد  نم  دـیایب ، نم  ترایز  هب  سک  ره  »
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ار وا  تماـیق  رد  هک  دراد  نم  رب  یقح  دـنک ، تراـیز  ار  وت  اـی  ار  وت  ردارب  اـی  ار  وت  ردـپ  اـی  ارم  گرم ، زا  دـعب  اـی  یناگدـنز  رد  سک  ره  »
: دومرف زین  (3) و  منادرگ ». صالخ  شناهانگ  زا  ار  وا  منک و  ترایز 

. سابع نبا  زا  باوثلا  یف  خیشلاوبا  زا  لقن  ش 28688 ، ص 136 ، ج 10 ، لامعلازنک ، - 1

ثیدح 2 و 3 رازم  باب 3 ، ص 261 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2

ثیدح 14 باب 2 ، ص 261 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 3
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زا ار  وا  هک  متـسه  نماض  تمایق  رد  وا  يارب  دـنک  ترایز  گرم ، زا  دـعب  ای  یگدـنز  رد  ار  وت  رـسپ  ود  اـی  ار  وت  اـی  ارم  سک  ره  یلع ! اـی  »

هدمآ رتاوتم  ددـعتم و  تایاور  رد  تاریبعت  نیا  دـننام  (1) و  منادرگ ». هجردمه  مدوخ  اب  هدرک ، صالخ  زور  نآ  ياهیتخـس  اـهساره و 
(2) تسا .

ثیدح 16 باب 2 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 1

 ... ثیدح 2 و 3 و 9 و باب 3 ، ثیدح 19 و 21 و 23 و  باب 2 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2
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تایاور رد  روبق  ریمعت  هعقب و  نتخاس 

هراشا

نیرهاط همئا  رازم  نتـشاد  قاور  نحـص و  هاگراب و  هعقب و  دناساسح ، نآ  هب  تبـسن  رایـسب  تیالو ، زا  ناگدـناماو  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 
لها ترایز  رارمتـسا  زا  دناوتیمن  تیالو ، نایرج  موادت  هک  تسین  هدیـشوپ  نارکفتم  رب  دنکیم . باجیا  ار  نآ  يرایـسب  لماوع  هک  تسا 

تامدخ شاداپ  نآرق  روتسد  هب  هک  دناشکیم  یتدوم  يوس  هب  ار  دعب  ياهلسن  دیدج و  لسن  تیب  لها  روبق  ترایز  اریز  دشاب ؛ ادج  تیب 
. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

اجنآ رد  هقیقد  دنچ  نارئاز  هک  تسین  یلومعم  دارفا  روبق  ترایز  لثم  مالـسلا  مهیلع  همئا  روبق  ترایز  ناسانـش ، ماما  هاگدـید  زا  مینادیم 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  ًاصوصخم  همئا  دهاشم  رد  روضح  هب  ام ، تایاور  رد  دـنرذگب . دـننک و  تئارق  ياهروس  دـمح و  هتفای ، روضح 

. تسا لصفم  ًاتبسن  یضعب  هدش ، دراو  هک  هنوگنآ  هدش و  شرافس  رایسب  نانآ  ترایز  اعد و  زامن و  هب  لاغتشا 
وا دورب و  وا  رازم  يوس  هب  سک  ره  دومرف : تسا ؟ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  راظتنا  رد  یباوث  هچ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

باوث درازگ ، زامن  تعکر  راهچ  وا  دزن  رد  رگا  و  دنـسیونیم . وا  يارب  روربم  ّجح  باوث  درازگب ، وا  دزن  زامن  تعکر  ود  دنک و  ترایز  ار 
. تسوا يارب  هرمع  جح و 

؟ دنک ترایز  ار  هعاطالا  بجاو  ماما  ره  هک  سک  ره  يارب  دوب  دهاوخ  هنوگنیمه  ایآ  دندیسرپ :
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(1) تسا . بجاو  وا  تعاطا  هک  ار  یماما  دنک  ترایز  هک  سک  ره  تسا  هنوگنیمه  و  دومرف :

بجاو و رایـسب - زامن  يرازگرب  بابحتـسا  باـب   » (2) تـسا : هدرک  ناوـنع  هنوـگنیا  رازم  باب 69  رد  یلماـع ، ّرح  خیـش  گرزب  ثدـحم 
ندوب بحتـسم  رب  هک  هدروآ  تیاور  هد  باب  نیا  رد  (3) و  رهطم »...  ربق  تشپ  رس و  تمس  رد  مالسلا ، هیلع  نیسح  ربق  دزن  رد  بحتـسم -

اـهترایز و نیا  تیمها  هب  هجوت  اـب  تسا . هدـمآ  رتاوتم  روـط  هب  تاـیاور  زین  اـهباب  رگید  رد  و  دـنکیم . تلـالد  اـجنآ  رد  رایـسب  زاـمن 
اهترایز اعد و  هب  سدقم  ياهناکم  نآ  رد  دنناوتیم  مدرم  هنوگچ  دشابن ، ینامتخاس  قاور و  هعقب و  هفرـشم ، دهاشم  رد  رگا  اهتدابع ،

نآ دنکن ؟ كرد  ار  ییاهناکم  نینچ  رد  نامتخاس  ثادحا  موزل  دشاب و  هتـشاد  فاصنا  هک  تسا  یـسک  هچ  دنزادرپب ؟ تادابع  زامن و  و 
، تسین یـصاخ  نامز  هب  دودـحم  هک  تیاور ) زا 600  شیب  ) مالـسلا مهیلع  همئا  ایبنا و  روبق  تراـیز  هب  عجار  اهشرافـس  اهروتـسد و  همه 
تشاد و هگن  داـبآ  درک و  ریمعت  ار  روـبق  نآ  دـیاب  هکنیا  رب  دـنکیم . تلـالد  دوـخ  تسا ، حرطم  مالـسا  تاروتـسد  هـمه  ماـگمه  هـکلب 

تارایز زامن و  اعد و  يرازگرب  اـجنآ و  رد  روضح  ناـکما  رگید  و  دوریم ، نیب  زا  نرق  کـی  زا  رتمک  لوط  رد  هنرگ  و  دومن ؛ يرادـهگن 
. دوب دهاوخن 

. هعنقم زا  لقن  هب  ثیدح 25  یسوط و  خیش  بیذهت  زا  لقن  هب  ثیدح 20  رازم ، باب 2 ؛ ص 258 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 1

ص 405 ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2

دریگیم رارق  رازگزامن  هلبق  رد  ربق  هک  - 3
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تایاور دض  تاراهظا 

: دیوگیم لهاج  دناعم و  مدآ  کی  هک  تسا  بیجع  لاح 
لمع هب  يریگولج  كرـش  رهاظم  مامت  زا  دناهتـشاد  یعـس  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اذل  تسا ، مارح  ادخ  هب  كرـش  نوچ  »

: دـیوگ هک  اجنآ  ات  تسا ». ناحلاص  ایلوا و  ناربمایپ و  روبق  هب  تبـسن  تبحم  راهظا  رد  طارفا  كرـش  رهاظم  نیرتگرزب  زا  یکی  و  دـنروآ ،
عمج ار  یتایاور  صخش  نیا   (1) تسا »...  كرـش  هدرکن  يادخ  تافارخ و  زا  يریگولج  حیرـض ، هاگراب و  دـبنگ و  تخاس  عنم  هزیگنا  »

ياهتیاور همه  شدوخ  لیم  قباطم  و  تسا . هتفرگ  رارق  یهن  دروم  ربق ، رب  ندناوخ  زامن  ربق و  نتخاس  دنلب  روبق و  ریمعت  هک  هدرک  يروآ 
يور رب  هاگراب  دبنگ و  نتخاس  هک  دیوگیم  اجک  زا  صخـش  نیا  تسین  مولعم  همه  نیا  اب   (2) تسا . هدرک  همجرت  تمرح  هب  ار  تهارک 

اههتفگ و هنوگ  نیا  ًاعطق  دنیوگیم . لاحلا  مولعم  ياهیتفم  هک  تسا  ییاهكرـش  زا  مه  نیا  ًامتح  تسا . كرـش  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربق 
هک هفیرـش  هیآ  نـیا  قادـصم  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تـیب  لـها  تراـیز  زا  مدرم  نتـشادزاب  تـهج  رد  تـسا  یـشالت  تاراـهظا 

: دیامرفیم
نیدب دینک و  رارقرب  هدومرف  دنوادخ  هک  ار  یطابترا  نآ  دننکیم  عطق  و  دناهتـسب ، دهع  هکنآ  زا  دعب  دننکـشیم  ار  ادـخ  اب  دـهع  هکنانآ  »

(3) تسا ». ایهم  يدب  هاگیاج  تنعل و  نانآ  يارب  دننکیم ، داجیا  داسف  نیمز  رد  هنوگ 

ص 5 هّمئألا ، دنع  رازملا  - 1

26 ص 17 - هّمئألا ، دنع  رازملا  - 2

25 دعرلا : - 3
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هعقب نتخاس  هب  روتسد 

مدیسر و مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  تفگ : هک  هدرک  لقن  زاجح  لها  ظعاو  رماعوبا  زا  دوخ  دانسا  اب  بیذهت  باتک  رد  یسوط  خیش 
؟ دوب دهاوخ  یباوث  هچ  دزاس  دابآ  رومعم و  ار  وا  تبرت  دنک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمومریما  ربق  هک  یسک  يارب  هک  مدیسرپ 
تیاور مالـسلا  مهیلع  بلاطیبا  نبیلع  شردپ  زا  وا  یلع و  نب  نیـسح  شردپ  زا  وا  نیدـباعلانیز و  شردـپ  زا  مردـپ  رماعوبا ! يا  دومرف :

: هدومرف یلع ) ترضح  ) وا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  هدرک 
یسک يارب  دوب  دهاوخ  یباوث  هچ  ادخ ! لوسر  يا  متفگ : يوشیم ! نفد  اجنامه  رد  يوشیم و  هتشک  قارع  نیمزرـس  رد  وت  مسق  ادخ  هب  »

»؟ دشاب نآ  دهاعم  بقارم و  درادب و  دابآ  دیامن و  ریمعت  ار  نآ  دنک و  ترایز  ار  ام  روبق  هک 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

هتخاس تشهب  ياهنادیم  زا  ینادـیم  هداد و  رارق  تشهب  عاقب  زا  ار ، وت  نادـنزرف  ربق  وت و  ربق  لاعتم ، يادـخ  هک  یتسرد  هب  نسحلاابا ! يا  »
دوخ قلخ  زا  نابیجن  ياهلد  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  و  تسا .
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دابآ ار  امش  روبق  دننکیم ، لمحت  امـش  هار  رد  ار  يراوشد  يراوخ و  تیذا و  هک  هتخاس ، امـش  قاتـشم  ار  دوخ  ناگدنب  زا  ناگدیزگرب  و 

. دنیامنیم
نانآ یلع ! ای  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ندیزرو  تدوم  ادخ و  هاگـشیپ  رد  برقت  تهج  هب  دـننکیم ، ترایز  ار  امـش  رایـسب  و 

! یلع ای  دنتـسه ، نم  نارئاز  تشهب  رد  تمایق  يادرف  اهنآ  و  دنتـسه ، نم  ضوح  رب  ناگدنوش  دراو  نم و  تعافـش  هب  دـناهتفای  صاصتخا 
کمک سدـقملاتیب  نتخاس  رد  ار  دواد  نب  نامیلـس  هک  تسا  نآ  لثم  دـشاب ، نآ  بقارم  دـنک و  داـبآ  نارمع و  ار  امـش  روبق  هک  یـسک 
ناهانگ زا  و  دوب . دهاوخ  مالسالاۀّجَح  زا  دعب  جح ، داتفه  باوث  وا  يارب  هنوگ  نیمه  هب  دنک  ترایز  ار  امش  روبق  هک  یسک  و  تسا . هدرک 

ایلوا و هب  هد  هدژم  و  وت ! رب  داب  هدژم  سپ  تسا . هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  دـشاب  يزور  لثم  ترایز  نایاپ  ات  هک  هنوگنآ  دوش ، نوریب  شیوخ 
زا یهورگ  نکیل  هدرکن . روطخ  یـسک  بلق  هب  هدینـشن و  یـشوگ  هدـیدن و  یمـشچ  هک  هچنآ  هب  مشچ ؛ ینـشور  اهتمعن و  زا  تناتـسود 

تمالم وا  ياـشحف  رب  ار  راـکانز  هک  روطنآ  دـننکیم ، تمـالم  شنزرـس و  امـش  روبق  تراـیز  رطاـخ  هب  ار  امـش  روبق  نارئاز  تسپ ، مدرم 
تما رارشا  تما و  ياهدب  نانآ  دننکیم !
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هب هک  تساهروتـسد  نـیمه  ياتـسار  رد  (1) و  دـنوشیمن ». دراو  نم  ضوـح  رب  دـناسریمن و  نم  تعافـش  هب  ار  ناـنآ  ادـخ  دنتـسه ، نم 

(2) تسا . هدش  شرافس  نارگید  حلاص و  دوه و  میهاربا و  حون و  مدآ و  ترضح  دننام  مالسلا  مهیلع  هتشذگ  ناربمایپ  روبق  ترایز 

لسلسم ثیدح 7( رازم ، باتک  باب 7 ، ج 6 ، یسوط ، خیـش  بیذهت  زا  لقن  باب 26 ) رازملا ، باوبا  ص 298( ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 1
(50

باب 27 و 31 رازملا ، باوبا  ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2
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؟ دنتفرگ یخوش  ار  نید  یناسک  هچ 

: دسیونیم شاهتشون  زا  یتمسق  رد  هدنسیون  نیا 
همه هب  ام  رگا  تسین . لایخ  مّهوت و  هک  باتک  باـسح و  گرم و  تسین ، هناـسفا  هک  خزود  تشهب و  تسین ، ریذـپیخوش  هک  ادـخ  نید  »
سپ مینادیم . اشگلکشم  زاسراک و  دوبعم و  هناگی  ار  دنوادخ  مینادیم و  یگدنز  روتسد  ینامسآ و  باتک  ار  نآرق  میراد ، نامیا  اهنیا 

شراهطا تیب  لها  راـیخا و  هباحـص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  هنوگنآ  ارچ  میناـهریمن ؟ تاـفارخ  نیا  گـنچ  زا  ار  دوخ  ارچ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  وا ، هک  دنکیم  دومناو  نینچ  هدنسیون ، نیا   (1) میتسرپیمن ».؟ ار  ادخ  دندیتسرپیم ، ار  ادخ  مالسلا  مهیلع 

نآرق و هب  دـییایب  : » دـیوگیم وا  تسا . نید  نتفرگ  یخوـش  هب  تاـفارخ و  مالـسلا ، مهیلع  ناـماما  تراـیز  یلو  دراد ، لوـبق  ار  هلآ  هیلع و 
!«. مینک هعجارم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمغیپ و 

هک هفیرـش  هیآ  نیا  رد  رمألا » یلوا   » هک دـنک  كرد  دـهاوخیمن  وا  دـمهفب . ار  تیب  لـها  نأـش  رد  نآرق  رایـسب  تاـیآ  تسین  رـضاح  اـما 
: دیامرفیم

ص 10 همئألادنع ، رازملا  - 1
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49 ص :
ناتدوخ زا  رمألا  یلوا  ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا  و  ار ، ادخ  دـینک  تعاطا   » (1) ْمُْکنِم .»...  ِْرمَـْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  »... 

.« ار
ریـسفت رد  تایاور  همه  رب  هوالع  ایآ  تسا ؟ هداد  رارق  نامرف » رما و  نابحاص   » ار اهنآ  یـسک  هچ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  رما » نابحاص   » نیا

روط نامه  هداد ، رارق  رما » نابحاص   » ار اهنآ  ادخ  هک  دنـشاب  یناسک  دـیاب  رما » نابحاص   » هک مینکیمن  كرد  دوخ  مهف  لقع و  اب  ام  هیآ ،
ار شکمدآ  ره  وگروز و  ره  تعاطا  دنوادخ ، هک  دوشیم  ایآ  تسا ؟ هدومن  نامرف  رما و  بحاص  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک 

لها هک ، نانآ  هک  تسا  نشور  باتفآ  لثم  دشاب ، نایم  رد  فاصنا  رگا  سپ  دشاب ؟ هدرک  بجاو  دنکیم ، تموکح  مدرم  رب  يردلق  اب  هک 
لقن و  نیلقث »  » رتاوتم تیاور  هک  اهنآ  مالـسلا ! مهیلع  تیب  لها  ناتـسود  نارئاز و  هن  دنتفرگ ، يزاب  یخوش و  ار  نید  دندز ، رانک  ار  تیب 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لباقم  رد  هک  اهنآ  دنتفرگ ! یخوش  يزاب و  هب  ار  نید  دنتشاذگ ، رانک  ار  هعیش  تنس و  لها  مکحم  عبانم  رد  هدش 
هفیلخ ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  اهنآ  دـنتفرگ . يزاب  یخوش و  هب  ار  نید  دـننادیم ، رمالا » یلوا   » ار سابعلاینب  هیماینب و  زا  اهنآ  نـالتاق 

! دنتفرگ یخوش  ار  نید  دنریذپب ، ار  وا  فرح  دنتسین  رضاح  زین  مراهچ  هبترم  نامه  رد  اما  دندروآ ، باسح  هب  مراهچ 

59 ءاسن : - 1
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هتفرگ ادخ  زا  ار  دوخ  نید  نموم 

: دیامرفیم نآ  نمض  رد  دنکیم و  نییبت  فیرعت و  ار  مالسا  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
نمؤم تسا . هدرک  تفایرد  هدیـسر و  وا  هب  شراگدرورپ  فرط  زا  نکیل  و  هدرکن ، باـختنا  دوخ  لـیم  يأر و  اـب  ار  دوخ  نید  نمؤم  هتبلا  »
هدـید شلمع  رد  وا  یلمع  راـکنا  و  دـنکیم ، راـکنا  ار  نید  ياهروتـسد  رفاـک ، و  دوـشیم . هدـید  شلمع  رد  وا  نیقی  تسا و  نـیقی  لـها 

هطـساو هب  ار  ناقفانم  نارفاک و  راـکنا  سپ  دنتخانـشن ، ار  دوخ  نید  رما  اـهنآ  تسوا ، تسد  رد  مناـج  هک  ییادـخ  هب  مسق  سپ  دوشیم ؛
(1) دیسانشب ». دییامزایب و  ناشهدولآ  تشز و  لامعا 

باب 22 رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  - 1
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نید نتفرگ  يزاب  يارب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رادشه 

تدـش شايراـمیب  یتقو  دـیدن ، دوخ  هب  شردـپ  زا  سپ  تمالـس  شوخ و  زور  کـی  یتح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتـخد  هناـگی 
: دندرک ضرع  دنتفر و  وا  تدایع  هب  راصنا  رجاهم و  ياهنز  زا  ياهدع  دیسر ) تداهش  هب  نآ  اب  هک  يرامیب  نامه  ) تفای

؟ تسا هنوگچ  هدیسر و  اجک  هب  تايرامیب  »
هب تبـسن  مرازیب ، امـش  يایند  زا  هک  تسا  هنوگنیا  ملاح  دومرف : دعب  دروآ و  ياجب  ار  يادخ  يانث  دـمح و  ادـتبا  خـساپ ، رد  ترـضح  نآ 

هکنآ زا  دـعب  مراد  ار  ناشـضغب  مدومزآ و  ار  اـهنآ  هکنآ  زا  دـعب  مدرک  درط  دوخ  زا  مدـنکفا و  رود  ار  اـهنآ  منیگمـشخ ، امـش  نادرم 
همه نآ  زا  دعب  دش ، هتسکش  اههزین  دش و  دنک  دوب ، زیت  مالسا  يارب  هک  ییاهریشمش  ناشراک ، دش  تشز  حیبق و  ردقچ  مدرک . ناشناحتما 

گنـس رب  ریـشمش  ایوگ  دنتـشاذگ . رانک  تجح  نودـب  دـنتفریذپ و  تجح  اب  ار  نید  دـنتفرگ . يزاب  هب  ار  نآ  نید ، يارب  داهج  تیدـج و 
یمالسا ریغ  رخافم  دساف و  يارآ  دننزیم .
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رد دومن و  بضغ  اهنآ  رب  ادخ  هک  دنتخاس  مهارف  شیپ  زا  دوخ  يارب  ییازج  دـب  دـندش و  شزغل  راچد  اههتـساوخ  رد  دندیـشک ، شیپ  ار 

یمارگ ربمغیپ  هک  تسا  همطاف  نامه  نخـس  نیا  و  دـناهدرک . لقن  مالـسا  ردـص  ناگرزب  ار  تیاور  نیا   (1) دننادیواج و »...  ادخ  باذـع 
: هدومرف ررکم  شاهرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هدرک تیذا  ارم  دنک ، تیذا  ار  همطاف  سک  ره  همطاف . يدونـشخ  رطاخ  هب  دوشیم  دونـشخ  همطاف و  بضغ  رطاخ  هب  دنکیم  بضغ  ادخ  »
.« تسا هدرک  تیذا  ار  ادخ  دنک ، تیذا  ارم  هک  ره  و 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  زور  نآ  رد  هک  دناهتـشون  دوخ  ياهباتک  رد  تنـس  لها  گرزب  ياملع  زا  رفن  هاجنپ  زا  شیب  ار  مخ  ریدـغ  هلأـسم 
نم زا  دعب  هک  دومرف  مالعا  تیاور  اهدص  اههد و  قبط  ترضح  نآ  مه  و  درک . بوصنم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و 
! دنتشاذگ رانک  ار  اهنآ  همه  دنناوخیم )!!( كرش  ار  ترایز  هک  اهنآ  زا  يریثک  و  دسر . ارف  تمایق  ات  دنتسه  ماما  تما  رب  رفن  هدزاود 

ِلولُِفل ًاحبُقَف  مُُهترَبَس ، نا  َدعب  مُُهتئَنَـش  مُُهتمَجَع و  نا  دَعب  مُُهتظَفل  ّنکلاجرل ، ۀیلاق  ّنُک  اینُِدل  ۀفیاع  ُتحبـصا  : » ءانثلاو دمحلا  دعب  تلاقف  - 1
طخـس نا  مهـسفنا  مهل  تمدق  ام  سئب  ءاوهألا و  للز  ِءارآلا و  لطخ  ِةانَقلا و  ِعدَص  ِةافَّصلا و  ِعرَق  ّدِجلا و  َدـَعب  بِعَّللا  ِةانَقلا و  رَوَخ  وِّدَـحلا 

( یسربط جاجتحا  ص 356 و  قودص ، رابخالا  یناعم  (؛ نودلاخ مه  باذعلا  یف  مهیلع و  هَّللا 
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لها یلع و  تماما  تیالو و  هب  طوبرم  تایآ  مامت  ياهدـع  تسا ؟ هتفرگ  يزاب  یخوش و  هب  ار  نید  یـسک  هچ  دـینک ، تواضق  امـش  لاـح 

ایآ اما  دننکیم . ّدر  ار  تیب  لها  تاحیـضوت  همه  هدرک ، ینعم  دوخ  لیم  قباطم  مدرم  بیرف  يارب  دننکیم و  هیجوت  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب 
.؟ دننک هیجوت  ایند  نیا  لثم  دنناوتیم  مه  گرم  زا  دعب  تمایق و  زور  رد 
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54 ص :

روبق لها  ترایز  بادآ 

: دیوگیم دوخ  شیپ  زا  لیلد و  نودب  ناگدنسیون ، نیمه  زا  یکی 
، دنوشن لفاغ  دنوادخ  زا  دنناوخن ، زامن  ناتـسربق  رد  دننکن ، لامدـگل  ار  ربق  دننیـشنن ، ربق  يور  هک  تسا  نیا  روبق  ترایز  بادآ  رگید  زا  »

یناسک هچ  ِروبق  ِترایز  تاریبعت ، نیا  زا  شروظنم  هک  میسرپیم  رکف ، هتوک  مدآ  نیا  زا   (1) هریغ ». دنهاوخن و  زاین  کمک و  ناگدرم  زا 
اجنآ هب  ندناوخ  زامن  ندرک و  لامدـگل  اهربق و  يور  نتـسشن  يارب  یـسک  هک  تسا  نامیا  لها  یلومعم  ِروبق  ترایز  دوصقم  رگا  تسا ؟

دراذگب و مدق  یـسک  دوشیم  رگم  هتفرگ ، رارق  ربق  اههد  ياهطقن  ره  رد  هک  ناتـسربق  رد  دـهاوخیمن ! تجاح  اهنآ  زا  یـسک  دوریمن و 
مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  متفه  ماما  درادن ! یلاکـشا  مه  دورب  هار  ای  دنیـشنب  ربق  يور  رگا  تهج  نیمه  هب  و  دراذگن ؟ اپ  اهربق  يور 

: دومرف
اپ اهربق  يور  يوشیم ، ناتسربق  دراو  یتقو  »

ص 7 همئألا ، دنع  رازملا  - 1
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55 ص :
یتحاران درد و  ساسحا  دـشاب ، قفانم  رگا  و  دـیوجیم ، یتحار  شربق  رب  وت  نتـشاذگ  اپ  زا  دـشاب  نموم  ربق  بحاـص  رگا  سپ  راذگب (1) 

عونمم ار  ناـشیاهربق  رب  ندراذـگ  اـپ  ارچ  سپ  درادـن ، یکرد  دـمهفیمن و  يزیچ  هدرم  دـییوگیم  هک  امـش  نیا  رب  هوـالع   (2) دنکیم ».
هکئالم دـش  دـمآ و  لحم  رایـسب  تایاور  قبط  هک  تسا - مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ایبنا و  روبق  ترایز  امـش  دوصقم  رگا  و  دـینادیم !؟

نآ رانک  رد  زامن  اعد و  هفرـشم و  دهاشم  نآ  ترایز  هب  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  دوخ  دراد و  ار  دوخ  ّصاخ  بادآ  تسادخ - برقم 
و تسا . تاجانم  اعد و  تدابع و  يارب  نکاما  نیرتسدـقم  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  اـیبنا و  ماـقم  هک  ارچ  دـناهدرک ؛ شرافـس  سدـقم  روبق 

! نانآ ماقم  تفرعم  زا  یگدناماو  لولعم  یتوکلم ، نکاما  نیا  ندیمان  ناتسربق 

. تسا زاجم  درادن و  یعنام  ینعی  - 1

. هیقفلا هرضحیال  نم  زا  لقن  هب  باب 62 ، ص 885 ، ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2
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56 ص :

هناضرغم يور  جک 

هراشا

نیرهاط همئا  روبق  ترایز  هب  تبسن  نتفرگ  داریا  يریگهدرخ و  ماقم  رد  دسیونیم ، ار  یبلاطم  نیغورد  و  راعتسم »  » مان اب  هک  هدنـسیون  نیا 
هدیـشوپ و مشچ  هدش ، دراو  ربتعم  بتک  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  ایبنا و  ياهترایز  باوبا  رد  هک  تیاور (1)  دودح 600  زا  مالسلا  مهیلع 
دودح 15 نایم  زا  تسا و  هتفر  نانمؤم  یلومعم  روبق  ترایز  هب  طوبرم  تایاور  غارـس  هب  هدرکن و  هراشا  زین  اهنآ  زا  تیاور  کی  هب  یتح 

دوخ ياهاعدا  يارب  ار  اهنآ  تسا و  هدرک  ینعم  دـیوگیم ) تیاور  هچنآ  هن  (و  دوخ لیم  قباطم  هدرک و  باختنا  ار  تیاور  دـنچ  تیاور ،
: هتفگ هدروآ و  لیلد 

دیابن درک و  اعد  دیابن  دناوخ . زامن  اهنآ  ربق  رانک  رد  دـیابن  درک . هیرگ  اهنآ  ترایز  رد  دـیابن  درک . ترایز  ار  نیرهاط  همئا  روبق  دـیابن  »
.« درک ریمعت  ار  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  روبق  دیابن  و  تشاذگ - اهربق  نآ  يور  تسد 

روبق ترایز  هک  دـنکیم  لایخ  دوخ  ماخ  رکفت  اب  هراچیب  نیا  تشاد . راظتنا  يزیچ  اهنآ  زا  دـیابن  دـنمهفیمن و  يزیچ  ناـگدرم  هکنیا  و 
!! تسا یلومعم  مدرم  روبق  ترایز  لثم  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  همئا و 

(. رازملا باوبا  ،) 469 ص 251 - ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ك : ر . - 1
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57 ص :

روبق ترایز  رد  اههتکن 

هک هدـمآ  یتاروتـسد  زین  مالـسلا ) مهیلع  ناـماما - ناربمغیپ و  زا  ریغ  ) یلومعم روبق  تراـیز  هب  طوبرم  تاـیاور  ناـمه  رد  هک  یتروص  رد 
: تسا هتفرگ  هدیدان  ار  اهنآ  همه  وا  تسا و  هدنسیون  نیا  لاثما  رکفت  فالخرب 

: دنمهفیم تاوما  فلا :
اهنآ دـندرگیمرب  یتقو  دوشیم و  اهنآ  سنا  بجوم  هدـمآ و  اهنآ  تراـیز  هب  یـسک  هچ  دـنمهفیم  تاوما  هک  هدـمآ  تیاور  جـنپ  رد 

: نتشاذگ نآ  رب  تسد  ربق و  رانک  رد  نتسشن  (1) ب : دنوشیم . هدرسفا 
هکیتروص رد   (2) دنک . تئارق  ار  ردق  هکرابم  هروس  راب  تفه  دراذگب و  ربق  يور  تسد  رئاز  تسا  بحتـسم  هک  هدـمآ  تیاور  جـنپ  رد  و 

هک هدمآ  عیزب  نب  لیعامسا  نب  دمحم  تیاور  رد  كرش .»! اذه  كرـش ، اذه  : » دنیوگیم دوخ  شیپ  زا  دننکیم و  عنم  هدنـسیون  نیا  لاثما 
: دیوگیم

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مدینش 
ار ردـق  هروس  هبترم  تفه  دراذـگ و  وا  ربق  رب  تسد  دنیـشنب و  هلبق  هب  ور  وا ، ربق  دزن  رد  دورب ، دوخ  نموم  ردارب  ربـق  تراـیز  هب  سک  ره  »

(4) دش ». دهاوخ  نمیا   (3) ربکا » عزف   » زا دناوخب ،

ثیدح 5 ص 878 ، ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 1

4 و 6 ثیدح 1 - باب 57 ، ص 881 ، ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2

تسا هدش  هراشا  نآ  هب  هیآ 89 ، لمن ، هروس  هیآ 103 و  ایبنا ، هروس  رد  - 3

ثیدح 3 ص 881 ، ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 4
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58 ص :
: روبق رانک  رد  اعد  بابحتسا  ج :

روبق ترایز  رد  ًاصوصخم  هدیسر ، تایاور  رد  هک  هنوگنآ  ندرک  اعد  تسا  بحتـسم  روبق ، ترایز  ماگنه  رد  هک  هدمآ  تایاور  نامه  رد 
. دیهاوخب ادخ  زا  نانآ  ربق  دزن  ار  دوخ  جئاوح  دناهدومرف : ردام ، ردپ و 
: تفگ هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنس  اب  یسوط  خیش 

؟ دینکیم ترایز  ار  تاوما  امش  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  »
امـش زا  دنـسانشیم و  دـننادیم و  اـهنآ  هَّللاو ، يرآ  دوـمرف : میاهتفر ؟ ناـشترایز  هب  اـم  هک  دـننادیم  اـهنآ  مدرک : ضرع  يرآ . دوـمرف :

: مدرک ضرع  دنریگیم . سنا  امش  اب  دنوشیم و  نامداش 
: وگب دومرف ، مییوگب ؟ يزیچ  هچ 

َو ْمُهَتَدْـحَو  ِِهب  ُلِصَت  اَم  َِکتَمْحَر  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  ْنِکْـسَأ  َو  اناَوْضِر  َْکنِم  ْمِهَِّقل  َو  ْمُهَحاَوْرَأ  َْکَیلِإ  ْدِـعاَص  َو  ْمِِهبُونُج  ْنَع  َضْرَأـْلا  ِفاَـج  َّمُهَّللا  »
(1) ٌریِدَق .» ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  ْمُهَتَشْحَو  ِِهب  ُِسنُوت 

: نیدلاو ربق  رانک  ادخ  زا  تجاح  بلط  د :
زا وا  زیرح و  زا  دوخ  دنس  اب  ینیلک  خیش  رگید ، یتیاور  رد 

باب 58 ص 882 ، ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 1
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59 ص :
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم ، نب  دمحم 

و دنوشیم . لاحشوخ  امش  ترایز  هطساو  هب  نانآ  اریز  دینک ؛ ترایز  ار  ناتدوخ  تاوما  تسا : هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
(2) دهاوخب . ادخ ) زا  ) ار دوخ  تجاح  دنکیم ، اعد  نانآ  يارب  هکنآ  زا  دعب  شردام ، ردپ و  ربق  دزن  امـش  زا  سک  ره  تسا (1)  بحتسم 

؟ دیمهفیم هچ  تایاور  نیا  زا 
: دناهدرک یهن  نآ  زا  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  دنکیم  اعدا  هک  هدرک  جارختسا  زیچ  هس  تایاور  زا  دوخ ، هقیلس  اب  ضرغم  هدنسیون  نیا 

. نآ رب  هدجس  ینعی  ربق ، رب  ندناوخ  زامن  لوا :
. دننک اعد  هدجس و  نآ  يوس  هب  دنهد و  رارق  هلبق  ار  ربق  هکنیا  مود :

. نآ رد  ندناوخ  زامن  ربق و  يور  رب  دجسم  نتخاس  موس :
رد یـسک  رگا  هک  مینک  تقد  مود ، هلحرم  رد  دوشیم ؟ ياهدافتـسا  هچ  اهنآ  زا  دـیوگیم و  هچ  هک  میرگنب  ار  تایاور  دـیاب  ادـتبا  لاح ،

هدجـس ربق  يوس  هب  و  هداد ؟ رارق  هلبق  هبعک ، ياج  هب  ار  ربق  و  هدرک ؟ هدجـس  ربق  رب  هک  تسا  نآ  شیاـنعم  اـیآ  دـناوخب ، زاـمن  يربق  راـنک 
؟ دهاوخیم ار  اعد  تباجتسا  ربق  زا  و  دنکیم ؟

تایاور اما 

. دنکیم بابحتسارب  تلالد  تسا  بیاغ  رما  هک  هدمآ  ُْبلْطَْیلَو »  » تیاور رد  - 1

ثیدح 5 ص 878 ، ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2
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60 ص :
: دومرف ماما  درک . لاؤس  روبق  رب  دجاسم  نتخاس  روبق و  ترایز  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هعامس  زا  قودص  خیش  تیاور  . 1

باتک رد  قودص  خیـش  ار  يرگید  تیاور  . 2 (1) دوشن ». هتخاس  دجـسم  اهربق  يور  اهربق و  دزن  نکیل  درادـن ، یلاکـشا  روبق  ترایز  اما  »
: دومرف تسا ؟ هنوگچ  اهربق  نیب  ندناوخ  زامن  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  هرارز  زا  عئارشلا  للع 

هدرک یهن  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  هدم ؛ رارق  هلبق  ار  يربق  چیه  نکیل  درادن ، یلاکـشا  یلاخ ) ياهاج  ) اهربق للخ  نیب  »
(2) دـنداد ». رارق  دجـسم  ار  ناربـمغیپ  روبق  هک  ار  ناـنآ  هدومن  نعل  لاـعتم  دـنوادخ  اریز  دـیهدن ؛ رارق  دجـسم  هلبق و  ارم  ربـق  : » هدوـمرف و 

: هدروآ هنوگنیا  ار  تیاور  لیذ  هلسرم  یتیاور  رد  قودص 
هظحالم هک  روطناـمه   (3) دـنداد ». رارق  دجـسم  ار  ناـشناربمغیپ  روـبق  هکنآ  تهج  هـب  ار  دوـهی  هدوـمن  نـعل  لـجوزع  دـنوادخ  اریز  »... 

زیچ ود  تیاور ، ود  نیا  رد  دینکیم 

ثیدح 1 باب 65 ، ص 887 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1

ثیدح باب 65 ، ص 887 ، ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  تسا ؛ تیاور  دنچ  هک  دناهدرک  لایخ  یضعب  هدش و  لقن  اج  هس  رد  تیاور  کی  نیا  - 2
ثیدح 3 و 5 یّلصم ، ناکم  باب 26 ، ص 455 ، ج 3 ، 2 ؛

ثیدح 3 ص 456 ، ج 3 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 3
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61 ص :
تسا زیاج  و  درادن » یلاکشا  : » هک دیوگیم  ًاحیرص  تیاور  رد  هک  اهربق ، نیب  یلاخ  ياهاج  رد  رانک و  رد  ندناوخ  زامن  یکی  هدش : رکذ 

رفعج نب  یسوم  ماما  ترـضح  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  تیاور  دننام  هدمآ . مه  رگید  تیاور  دنچ  رد  اهربق  رانک  رد  زامن  ندوب  زیاج  و 
رفعج نب  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  نیطقی  نب  یلع  تیاور  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  زا  دـالخ  نبرّمعم  تیاور  مالـسلا و  اـمهیلع 

هب یهن  عنم و  نآ  هک  دـنامهفیم  تیاور  نحل  یلو  هدـش  عنم  مالـسلا  مهیلع  همئا  ایبنا و  ریغ  روبق  ناـیم  رد  زاـمن  يرآ   (1) مالسلا . امهیلع 
. تسا یتهارک  عنم  نیمه  رب  لیلد  زین  روبق  نیب  رد  زامن  زاوج  تایاور  همه  و  تسا . تهارک  يانعم 

تهارک عنم و  تایاور 

زا هدومرف  یهن  ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح  زا  وا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  قودص  خیـش  . 1
ماما يرگید  ثیدح  رد  . 2 (2) هبعک . ماب  رتش و  هاگیاج  هناخدور و  بایسآ و  هار و  رـس  رد  زامن  و  روبق ، نایم  رد  زامن  روبق و  يراک  چگ 
تفر ریـسم  روبق ، مامح ، هتفرگ ، بآ  نیمز  لگ ، نیمز  دوشیمن ؛ هدناوخ  زامن  اهاجنآ  رد  هک  تسا  ناکم  هد  هدومرف : مالـسلا  هیلع  قداص 

(3) خی . فرب و  يور  راز ، هروش  هناخدور ،) يوج ، ) بآ نایرج  لحم  نارتش ، هاگیاج  ناگچروم ، هناخ  اهدمآ ، و 

ثیدح 1 و 3 و 4 یّلصم ، ناکم  باب 25 ، ج 3 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 1

ثیدح 2 باب 25 ، ج 3 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2

ثیدح 6 و 7 یّلصم ، ناکم  باب 15 ، ج 3 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 3
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62 ص :
تاـیاور نیا  قبط  زین  نید  گرزب  عـجارم  همه  (1) و  دراد ، تهارک  اهنآ  رد  زاـمن  هک  دـناهدومرف  رکذ  مه  ار  يرگید  رایـسب  دراوم  و  . 3

ای نآرق  رازگزامن ، لباقم  وربور و  زامن ، ماگنه  رگا  دناهدومرف  حیرصت  هکنانچمه  تسا ، هورکم  اهاجنیا  رد  ندناوخ  زامن  هک  دناهداد  اوتف 
و تسا ، هورکم  اهنیا  مامت  درازگب ، زامن  ربق  يور  ای  يربق ، ای  دـشاب ، هدوشگ  يرد  ای  دـشاب ، رازگزامن  هب  ور  یناسنا  ای  دـشاب ، زاب  یباتک 

تایاور نیا  مادک  چیه  زا  و  دشیمن ، عفر  لئاح  اب  هک  دوب  مارح  رگا   (2) دوشیم . عفر  عراز ، هد  هلـصاف  ای  رگید  لئاح  ای  هدرپ  اب  تهارک 
« ثیدحلا هقف   » و لوصا » ملع   » رد نآ  ینف  هار  هکنانچ  تسا  تهارک  يانعم  هب  تایاور  نیا  رد  زاوج  مدع  و  دوشیمن . هدافتسا  ندوب  مارح 
؛ ددرگ كرت  یلک  روط  هب  دشاب  رتهب  هکنآ  هن  تسا  رتمک  باوث  يانعم  هب  تادابع  رد  تهارک  هک  مینادب  دیاب  و  تسا . هدش  هداد  حیضوت 

. دناوخب زامن  اجنآ  تسا ، رتهب  دشاب ، هتشاد  يرگید  ياج  اهاج ، نیا  ریغ  رازگزامن  رگا  ینعی 

. دناهدرک رکذ  ار  دروم  ود  یس و  - 1

. یّلصم ناکم  لصف 14  يدزی ، مظاک  دمحم  دیس  هَّللا  تیآ  موحرم  یقثولاةورعلا ، - 2
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63 ص :

تسا مارح  روبق  نداد  رارق  هلبق 

هراشا

: دوشیم هراشا  هنومن  ود  هب  دیهدن ؛ رارق  هلبق  ار  روبق  هک  هدمآ  تایاور  زا  ياهراپ  رد 
مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  دالخ  نبرمعم  تیاور  (1) ب : دش . رکذ  شیپ  تاحفـص  رد  هک  عئارـشلا  للع  رد  قودص  تیاور  فلا :

نآ زا  ریغ  روـبق ، نداد  رارق  هلبق  هک  تسا  موـلعم   (2) دوشن ». باختنا  هلبق  ربق ، هک  یمادام  درادـن ، یلاکـشا  روبق  نیب  رد  زامن  : » دومرف هک 
، تایاور نیمه  کـمک  هب  یلماـع  ّرح  خیـش  گرزب  ثدـحم  ور  نیا  زا  دراد . تهارک  میتسناد  هک  دـنزاسب  دجـسم  نآ  راـنک  رد  هک  تسا 

نیا رب  نشور  دهاش  (3) و  تسا . هداهن  نآ  رب  تهارک  ناونع  هتـسناد و  نآ ، رب  نتخاس  دجـسم  يانعم  هب  مه  ار  روبق  نتخاس  هلبق  تاـیاور 
(4) ًادِجْسَم .»...  َال  َو  ًۀَْلِبق  يِْربَق  اوُذِخَّتَت  َال  : » هدمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هدش  لقن  تایاور  رد  هک ، تسا  نآ  تشادرب 

باب 65 ص 887 ، ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 1

ثیدح 3 یلصم ، ناکم  باب 25 ، ص 453 ، ج 3 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2

(. اهربق دزن  رد  دجاسم  ندرک  انب  تهارک  باب  ،) باب 65 ص 887 ، ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 3

ثیدح 2 باب 65 ، ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 4
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64 ص :
لثم مه  ربق  نداد  رارق  هلبق  سپ  تسین ، مه  هورکم  هکلب  تسین ، مارح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  رانک  نتخاس  دجـسم  دیدرت ، نودـب 

. دناهتفرگ رارق  ترابع  کی  رد  ود  ره  اریز  تسا ؛ نامه 
هب ور  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  دراد ، مه  تحارـص  یـضعب  دـیآیم و  تسد  هب  تایاور  نیا  همه  زا  یلالدتـسا  یملع و  لکـش  هب  هچنآ  و 

مالـسلا و مهیلع  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يربق  چیه  نکیل ، دراد . تهارک  دشابن ، ياهدرپ  راوید و  چیه  درازگ و  زامن  يربق 
. دنناوخب زامن  اهنآ  هب  ور  مدرم  دشابن و  ياهدرپ  ای  يراوید  اهنآ  فارطا  هک  تسین  ییاج  رد  املع  ناگداز و  ماما 

نشور هتکن 

مهیلع ناربمغیپ  زا  يربق  یـسک  هک  تسا  مارح  تسین و  زیاج  زگره  هکنیا ، نآ  تسا و  نشور  حـضاو و  یناملـسم  ره  يارب  بلطم  کـی 
یلو دناوخیم ! زامن  ربق ، هب  ور  هبعک ، هلبق  هب  ور  ياج  هب  هک  دنک  تین  دهد و  رارق  هلبق  هبعک  ياج  هب  ار  مالسلا  مهیلع  ناماما  ای  مالـسلا و 

رد دتـسیایم ، هبعک  هب  ور  زامن ، يارب  هک  رازگزامن  تسا ، نکمم  هتبلا  دـنکیمن . يراک  نینچ  يرمتعم  اـی  یجاـح و  چـیه  يرئاز و  چـیه 
و ترضح ، نآ  رهطم  ربق  لامش  تمس  نارازگزامن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  دننام  دشاب ؛ ربمغیپ  ربق  نامتخاس  وا ، يور  شیپ 

راتفر جک  هدنـسیون  نیا  هک  هنوگ  نآ  تشاذگ ، مان  ناوتیمن  روبق  ِنداد  رارق  هلبق  ار  نآ  یلو  دـشاب . يرگید  ای  ماما  ربق  وا  يور  شیپ  رد  ای 
. تسا هدرک  اعدا 

هجوت یتآ  تاحفص  رد  لاعتم ، يادخ  قیفوت  اب  هَّللاءاشنا 
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65 ص :
همئا روبق  ترایز  هب  رتشیب  هچ  ره  هک  دناهدومرف  شرافس  هدیـسر و  مالـسلا  مهیلع  ربمغیپ  تیب  لها  زا  هک  يرایـسب  تایاور  هب  داد  میهاوخ 
دوخ شیپ  زا  درک ، ینعم  دیاب  هنوگچ  ار  تایاور  دنادیمن  هک  هدنـسیون  نیا  لاح  دینک . اعد  دیناوخب و  زامن  اهنآ  روبق  رانک  رد  دـیورب و 

: هک هدرک  تشادرب  هتشون و 
!! نآ رب  ندرک  هدجس  ینعی  ربق  رب  ندناوخ  زامن  - 

!! دینکن اعد  دیناوخن و  زامن  نآ  يوس  هب  دیهدن و  رارق  هلبق  ار  ربق  - 
!! دیناوخن زامن  دیزاسن و  دجسم  ربق  يور  - 
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66 ص :

تقیقح زا  یشوپمشچ 

هک تشاد  راظتنا  ناوتیمن  دـشابن ، ایلوا  ماقم  هب  تفرعم  هک  ییاجنآ  رد  و  تسا . تفرعم  يونعم  تالامک  همه  ساـسا  هک  تسین  يدـیدرت 
دهاجم و فراع  ینابر و  ملاع  هیقف و  نآ  ینیمخ ، ماما  ترـضح  دـشاب . انـشآ  یهلا  جـجح  ترایز  تاکرب  بادآ و  اب  تفرعمیب ، صخش 

: تسا هدومرف  لصاو 
همئا يالاو  رایسب  ماقم  هب  هک ، تسا  نآ  هدنـسیون  نیا  لاثما  یلـصا  لکـشم   (1) تسا ». تیناسنا  هار  ّدـس  ناگرزب ، ایلوا و  تاماقم  راـکنا  »

اب هتفر و  تیاور  اهدـص  نایم  زا  تیاور  دـنچ  غارـس  هب  هاگنآ  هتـشادنپ و  يداع  ياهناسنا  دـننام  ار  نانآ  و  هتفاـین ، تفرعم  مالـسلا  مهیلع 
تقیقح زا  هداد و  رارق  مالسلا  مهیلع  همئا  ایلوا و  همه  ترایز  هب  تبـسن  رظن  راهظا  يارب  يرایعم  ار  صقان  نامه  اهنآ ، زا  صقان  هدافتـسا 

. تسا هدرک  یشوپمشچ  اًلهج  ای  ًادمع  اهنآ  هاگیاج  مهم 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

َو اَِنلْضَف  َو  اَنِّبُح  ْنَع  َیِمَع  نَم  ًیمَع  ِساَّنلا  ُّدَشَأ  »

ص 88. ج 20 ، رون ، هفیحص  - 1
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67 ص :
(1) اَنل .» َةَواَدَْعلا  اُوبَصَن  َو  اهوَُرثآَف  اَْینُّدلا  َو  ِۀَْنتِْفلا  َیلِإ  اَناَوِس  ُهاَعَد  َو  ِّقَْحلا  َیلِإ  ُهاَنْوَعَد  اَّنَأ  اَّلإ  ِْهَیلِإ  اَّنِم  َقَبَس  ٍْبنَذ  اَِلب  َةَواَدَْعلا  اَنَبَصاَن 

ام زا  یهانگ  هکنیا  نودـب  دـنزرویم ، ینمـشد  ام  اب  ًامـسر  دـنروک . ام  تلیـضف  تبحم و  هب  تبـسن  هک : دنتـسه  یناسک  مدرم  نیرتروک  »
ار ایند  سپ  دـندرک . توعد  ایند  شیارگ  هنتف و  هب  ار  اهنآ  نارگید  و  میدرک ، توعد  قح  يوس  هب  ار  اهنآ  ام  دـشاب . هدـش  اهنآ  هجوتم 

«. دنداد رارق  دوخ  تمه  ههجو  ار  ام  اب  ینمشد  هدیزگرب و 

. تسا قباطم  جح ، هروس  هیآ 46  نومضم  اب  تیاور  نیا  ص 1803 . ج 2 ، مکحلاررغ ، - 1
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68 ص :

اههاگترایز اهربق و  توافت 

هراشا

ارچ دراد ؛ توافت  رایـسب  یلومعم  روبق  ترایز  اب  ایلوا ، روبق  ترایز  هک  دننادیم  یمالـسا ، ینامـسآ و  فراعم  اب  نایانـشآ  تفرعم و  لها 
لاح رد  اهنآ  ترایز  دـننام  گرم ، زا  سپ  اهنآ  ترایز  دـنوشیمن و  باسح  هدرم  ادهـش  ایلوا و  نآرق  تایآ  قباطم  تایاور و  قبط  هک 

: دیوگیم يرهطم  هَّللا  ۀیآ  دیهش   (1) تسا . تایح 
ترفغم تمحر و  بلط  لکـش  ایلوا  ترایز  یلو  تساهنآ . ترفغم  يارب  اعد  هحتاف و  راثن  تمحر و  بلط  يارب  روبق  لها  ترایز  قلطم  »
دوشیم لمع  نانچمه  هتفر ، ایند  زا  هَّللا  ءایلوا  اب  بهذم ، رد  تسانث ... . دیجمت و  تسا ، مالـس  تسا ؛ دورد  شیاتـس و  یعون  هکلب  درادن ،

ریمض ملاع  رد  دنتسرفیم و  دورد  دنیوگیم و  نخس  وا  اب  رفن  نارازه  دحاو  ِنآ  رد  نوچ  یلومعم ؛ ياههدنز  زا  رتهدنز  هکلب  هدنز ، اب  هک 
: دیامرفیم هک  دیاهدرک  شومارف  ار  نآرق  رگم   (2) دننکیم ». رارقرب  یعقاو  طابترا  کی  دوخ 

. دید میهاوخ  ار  تایاور  نیا  رگید ، تاحفص  رد  - 1

ص 413 و 414 ج 5 ، يرهطم ، داتسا  ياهتشاددای  - 2
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69 ص :
يرهاظ ساوح  هب  ینعی   (1) دینکیمن ». كرد  امـش  نکیل  دنناگدنز و  هکلب  دیرادنپم ، هدرم  دنوشیم ، هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  »

: دیامرفیم نیا  زا  رتالاب  رگید  ياج  رد  (2) و  دینکیمن . كرد 
هچنآ هب  دننامداش  دنروخیم . يزور  راگدرورپ  دزن  رد  دنناگدنز و  هکلب  دنناگدرم ، دندش ، هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  نانآ  دـینکن  نامگ  »

فوخ و چیه  هک  دناهتـسویپن  اهنآ  هب  زونه  دنتـسه و  ناشیافق  رد  هکنانآ  هب  دـننکیم  تراشب  مالعا  هدومرف و  ناشیاطع  شلـضف  زا  ادـخ 
. دننکیم راکنا  ار  ایلوا  ندوب  هدنز  تفرعمیب ، دارفا  هنوگچ  دمانیم ، هدنز  ار  ادهش  تحارـص  اب  نآرق  یتقو   (3) تسین ». ناشیارب  یهودنا 

مهیلع یهلا  ججح  زا  کی  ره  هک  دناهدرک  نایب  گرزب  نارسفم  هک  دنکیم  یفرعم  لامعا  رب  نارظان  نادهاش و  ار  یهلا  ياهتجح  نآرق 
(4) دناهتفر . ایند  زا  رهاظ  هب  هچ  رگ  دنتسه ؛ هاگآ  تما  مامت  لامعا  زا  مالسلا 

154 هرقبلا : - 1

ص 351 ج 1 ، نازیملا ، - 2

169 و 170 نارمع : لآ  - 3

(. 105 ۀبوتلا : ) ۀیؤّرلا هیآ  ریسفت  ص 399 ، جو 9 ، ( 143 ةرقبلا : «) ًاطسو ۀما   » هیآ ریسفت  ص 322 . ج 1 ، نازیملا ، ریسفت  ك : ر ، - 4
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70 ص :

ردب نالوتقم  اب  وگ  تفگ و 

ار وا  دوب  هک  اجنامه  رد  هک  فلخ » نبۀیما   » رگم دندنکفا ، ردب  هاچ  رد  ار  نمـشد  ياههتـشک  ادخ  لوسر  روتـسد  هب  ردب ، گنج  نایاپ  رد 
. دندرک گنس  كاخ و  ریز 

: دومرف داتسیا و  ردب  هاچ  رس  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هدنکفا هاچ  رد  هک  ار  اهنآ  همه  ،) ماشه نب  لهجوبا  يا  فلخ و  نبۀیما  يا  هعیبر و  نبۀبیـش  يا  هعیبر و  نبۀـبتع  يا  ناگداتفا ، هاچ  هب  يا  »

هانپ ارم  مدرم  دیدناوخ ؛ وگغورد  ارم  امـش  و  دنتـسناد ، وگتـسار  ارم  مدرم  دیدوب ؛ دوخ  ربمغیپ  يارب  یناشیوخدب  درمـش ) درب و  مان  دـندوب 
!« دیتساخرب نم  اب  گنج  هب  امش  دندرک و  يرای  ارم  مدرم  دیدرک ؛ نوریب  ارم  امش  دنداد و 

: دومرف سپس 
.« متفای قح  دوب  هداد  هدعو  نم  هب  مراگدرورپ  ار  هچنآ  نم  دیتفای ؟ قح  دوب  هداد  هدعو  امش  هب  راگدرورپ  ار  هچنآ  ایآ  »

: دنتفگ هباحص  زا  یناسک 
»؟ دییوگیم نخس  ناگدرم  ياههشال  اب  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  »

: دومرف
نکیل دیتسین ، رتاونش  ناشیا  زا  ارم  راتفگ  امش  »
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71 ص :
(1) تسا ». قح  ناشراگدرورپ  هدعو  هک  دناهتسناد  دندینش و  متفگ  ار  هچنآ  دنهد ، خساپ  دنناوتیمن  ناشیا 

هناقمحا سایق 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمغیپ و  زا  هکنانچ  تسا . ربکت  راکنا ، رفک و  ناکرا  زا  یکی  مالسا ، فراعم  قباطم 
.« ندیزرو دسح  رابکتسا و  صرح ، تسا : زیچ  هس  رفک  ياههیاپ   » (2) ُدَسَْحلا ؛» َو  ُراَبِْکتْسِالا  َو  ُصْرِْحلا  ٌۀَثاََلث  ِْرفُْکلا  ُلوُصُأ  »

: تسا هنوگ  هس  رابکتسا  ربکت و 
نآ زا  رتالاب  ار  دوخ  ربکتـسم  صخـش  هک  ناربمغیپ  لباقم  رد  رابکتـسا  . 2 (3) اهزامنیب . ناطیـش و  راک  لثم  ادخ ؛ لباقم  رد  رابکتـسا  . 1

. دنک تیعبت  اهنآ  زا  هک  دنادیم 
. دنتسه التبم  نادب  يرایسب  هک  ادخ  ناگدنب  هماع  رب  رابکتسا  . 3

. دنیوگیم هچ  هک  دهدیم  هجوت  نانآ  ياههتفگ  عضوم و  هب  نآرق  مالسلا  مهیلع  ناماما  ناربمغیپ و  لباقم  رد  رابکتسا  دروم  رد 
طقف هدیزگرب و  ام  نایم  زا  ار  نانآ  ادخ  هک  دنتسه  اهنیا   » (4) اِنْنَیب ؛»...  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ِءالُؤهأ  »... 

ص 282 ج 2 ، یبنلاةریس ، زا  لقن  ص 248 ، مالسا ، ربمغیپ  خیرات  یتیآ ، رتکد  - 1

(. سفنلاداهج باب 55  ،) ص 293 ج 11 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2

. تسا هدش  رکذ  هیآ 172 و 173  ءاسن  هیآ 60 و  رفاغ  رد  - 3

53 ماعنا : - 4
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72 ص :
».؟ تسا هدومن  نانتما  اهنآ  رب 

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  ای  و 
»؟ دنتسه نامدوخ  لثم  هک  رفن  ود  هب  میروآ  نامیا  ام  ایآ   » (1) اِنْلثِم ؛»...  ِْنیَرَشَِبل  ُنِمُْؤن  َأ  »... 

: زین و 
(2) َنوُرِساَخل ؛» ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  ْمُکَْلثِم  ًارََشب  ُْمتْعَطَأ  ِْنَئل  َو  »

.« دوب دیهاوخ  راکنایز  ًامتح  تسامش ، لثم  هک  ار  يرشب  دینک ، تعاطا  اهامش  هاگ  ره  «و 
زا یلیخ  دنتـسه ! رـشب  ام  لثم  مه  اهنیا  دـنتفگیم : هک  دوب  نآ  ایبنا ، ماقم  نارکنم  لکـشم  هک  دـینکیم  هظحـالم  یمارگ ، هدـنناوخ  اـمش 

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  دنوادخ  هکنیا  زا  دـنالفاغ  و  دـنیوگیم . ار  نیمه  زین  دـنرادن ، لوبق  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ماقم  هک  یناسک 
، دنشاب رشب  ناماما  ایلوا و  هک  درادن  تافانم  سپ   (3) دوشیم »...  یحو  نم  هب  یلو  متسه ، امش  لثم  يرشب  نم  يرآ  وگب  : » دیامرفیم هلآ 

. دشاب رتالاب  مدرم  زا  يرایسب  زا  اهنآ  ماقم  یلو 
راـچد شنیب  رد  ور  نـیا  زا   (4) تسا . هدـش  رهم  وا  مهف  هچیرد  هدـنامزاب و  قیاـقح  زا  يرایـسب  كرد  زا  شربکت  رطاـخ  هب  ربـکتم  ناـسنا 

هب ار  وا  تاهابتشا  نامه  تسا و  موادم  تاهابتشا 

47 نونمؤملا : - 1

34 نونمؤملا : - 2

. رخآ هیآ  فهک : - 3

(. 7 هرقب : «) ٌةَواشِغْمِهِراْصبَأ یلَع  َو  ْمِهِعْمَس  یلَع  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  - » 4
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73 ص :
. تسا هدناسر  تکاله 

نغور رطاـخ  هب  هک  تسا  یطوط  نآ  لـثَم  تسا - تروص  هب  طـقف  تیمدآ  دـننکیم  لاـیخ  هک  ناـماما - اـیلوا و  لـباقم  رد  ناربکتم  لَـثم 
: تسا هتخیر  نغور  مه  وا  تسا ، سات  سک  ره  هک  درکیم  لایخ  دعب  دش و  سات  شرس  هدروخ و  شرس  رب  هبرض  وا ، نتخیر 

نالف ياک  شتفگب  دز  يو  رب  گناب  نامز  رد  دمآ  تفگ  ردنا  یطوط 
یتخیر نغور  هشیش  زا  رگم  وت  یتخیمآ  نالک  اب  لَک (1)  ياهچ  زک 

ار قلد  بحاص  تشادنپ  دوخ  وچ  وک  ار  قلخ  دمآ  هدنخ  شسایق  زا 
ریش ریش ، نتشون  رد  دشاب  هچ  رگ  ریگم  دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راک 

دش هاگآ  قح  لادباز  یسک  مک  دش  هارمگ  ببس  نیز  ملاع  هلمج 
دنتشادنپ (2) دوخ  وچمه  ار  ایلوا  دنتشادرب  ءایبنا  اب  يرسمه 

دنراگنایم هدیدان  دنرادیم و  هدیشوپ  هدیزرو ، رفک  یهلا  ياهتجح  ایلوا و  ادهـش و  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  همه  هب  تفرعمیب  دارفا 
ار تعافش  ياضاقت  تالسوت و  دننکیم . دای  ناگدرم  ریبعت  اب  نانآ  زا  ررکم  روط  هب  نآرق  حیرص  روتسد  فالخرب  و 

. اهلچک ینعی  نالک  لچک ، ینعی  لک  - 1

ص 9. هیمالسا ) پاچ  ) يولوم يونثم  ناوید  - 2
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74 ص :
. دنرمشیم مارح  يراک  روبق ، رانک  رد  ار  ندرک  اعد  زین  دنکیم و  نایب  تحارص  هب  نآرق  هک 

سدقم ياههعقب  نکاما و 

قرف لهجوبا  روگ  رانک  رد  اعد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  رانک  رد  اعد  ًاعطق  تسین . دـیدرت  ياج  زین  نکاـما  اـههعقب و  تواـفت  رد 
. دراد

اب هبعک ، رد  ياعد  دندرکیم . فقوت  روبق  یضعب  رانک  رد  دنتشذگیم و  تعرس  اب  روبق  یـضعب  رانک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  تسا . توافتم  هناخ  رد  ياعد 

(1) قاَوْسَْألا ؛» ِْهَیلِإ  اَهُضَْغبَأ  َو  ُدِجاَسَْملا  ِهَّللا  َیلِإ  ِعاَِقْبلا  ُّبَحَأ  »
.« تساهرازاب اهنآ  نیرتضوغبم  دجاسم و  ادخ ، دزن  اههعقب  نیرتبوبحم  »

: دیوگیم نآرق 
هب یسوم ! يا  هک  دش  هداد  ادن  تخرد  نایم  زا  هکرابم  هعقب  رد  يداو ، نآ  تسار  بناج  زا  تفر ، روط  يداو  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  یتقو  »

هدش هدـیمان  هکرابم » هعقب   » دیـسر توبن  فرـش  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یناکم  نآ   (2) متـسه ». نیملاع  راـگدرورپ  هَّللا ؛ نم ، یتسار ،
. تسا

ادخ لوسر  ربنم  ربق و  نایم  تلیضف  ًاصوصخم  دنراد ، فارتعا  ناناملسم  همه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  رد  زامن  اعد و  تلیـضف 
. دناهتفرگ ارف  وا  تیب  لها  ربمغیپ و  زا  همه ، هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ص 345 ج 1 ، راحبلاۀنیفس ، كردتسم  - 1

30 صصقلا : - 2
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75 ص :
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هکنانچ 

هاگدـید فالخرب  (1) و  تسا ». تشهب  ياـهغاب  زا  یغاـب  نم  ربنم  ربق و  ناـیم  هلـصاف  ِۀَّنَْجلا ؛» ِضاَـیِر  ْنِم  ٌۀَـضْوَر  يِرَْبنِم  َو  يِْربَـق  َْنَیب  اَـم  »
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اهیباهو ،

نییاپ فرط  ود  هّبق  ود  نک و  حـسم  تسد  اب  ار  نآ  ورب و  ربنم  يوس  هب  يدـش ، غراف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  دزن  رد  اعد  زا  یتقو  »
روآ اج  هب  ار  يادخ  يانث  دمح و  تسیاب  اجنآ  رد  تسا ؛ مشچ  يافش  دوشیم ، هتفگ  هک  لامب  دوخ  تروص  نامـشچ و  هب  ریگب و  ار  ربنم 

(2) تسا ». تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  نم  ربنم  ربق و  نیب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هاوخب  ار  دوخ  تجاح  و 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ربمغیپ و  دومنهر 

بجاو ار  اهنآ  تعاطا  نآرق ، نامرف  قباطم  دنـسانشیم و  ار  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  هک  یناـسک  يارب  دـش ، ناـیب  هچنآ  رب  هوـالع 
هب تیاور  اهدـص  رد  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ياههتفگ  نانآ ، ترایز  بادآ  ایلوا و  تفرعم  يارب  دومنهر  نیرتهب  دـننادیم ،

رهطم و كاپ و  ار  نانآ  ادخ  هک  تسا  نیمز  ات  نامسآ  زا  یلومعم ، دارفا  اب  نانآ  تاماقم  توافت  و  تسا . هدیسر  ام 

4 ثیدح 1 - رازملا  باوبا  باب 7 . ص 270 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 1

. یفاک عورف  زا  لقن  ثیدح 1 ، باب 7 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2
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76 ص :
هداد و رارق  نآرق  ياتمه  ار  نانآ  نیلقث »  » رتاوتم ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح  هدومرف و  یفرعم  مدرم  رب  رما  نایلاو 

شوماخ ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم  ياهدـع  روتـسد ، نیا  فالخرب  یلو  تسا . هدرک  مالعا  بجاو  تمایق  ات  نآرق  لثم  ار  اهنآ  هب  کـسمت 
(1) هَّللا »...  رون  اوئفطیل  نودیُری  . » دننک

نایب ار  قیداصم  نآ  رون  هروس  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  اب  دنتـسه ، یناسک  هچ  هَّللارون »  » قیداصم هک  دنمهفب  دـنهاوخیمن  نالدروک 
نایب اـهنیا  ضْرَأـْلا » ِتاَُـملُظ  ِیف  ِهَّللا  َرُون  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  : » میناوخیم مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  همه  تراـیز  رد  و  تسا . هدومرف 
ادـج اهنآ  زا  ار  مدرم  دـننک و  شوماخ  ار  ناـشدوجو  رون  هک  دـندوب  ددـص  رد  هشیمه  ناـفلاخم  نانمـشد و  هک  تسا  هَّللارون  ياـههنومن 

. دنزاس
، دورن ناشترایز  هب  یسک  هک  دننکیم  هدرک و  رایـسب  یعـس  ناشيرهاظ ، گرم  زا  دعب  دنتخادرپ و  اهنآ  راتـشک  لتق و  هب  نانآ  تایح  رد 

. دنشاب هملظ  اهتوغاط و  عیطم  دندرگ و  مورحم  اهنآ  تیاده  زا  مدرم  دنوش و  شومارف  ات 
همئا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترایز  هب  دیناوتیم  هچ  ره  هک  هدش  شرافـس  رایـسب  ام  تیاور  رد  نانمـشد ، همانرب  ندرک  یثنخ  يارب 

. دیورب نیرهاط 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترایز  هب  ار  مدرم  یلاو ، مازلا 

اب هللا  همحر  قودص  دنک . مازلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ربق  ترایز  هب  ار  مدرم  دیاب  یعقاوم  رد  یلاو ، هدمآ ، تایاور  زا  یـضعب  رد 
زا دوخ  دنس 

32 هبوت : نآ  لثم  ، 61 فصلا : ةروس  - 1
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77 ص :
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ترایز رگا  و  دنک . مازلا  هبعک  رانک  رد  فقوت  رب  جح و  رب  ار  یناسک  هک  تسا  بجاو  یمالـسا  مکاح  رب  دننک ، كرت  ار  جـح  مدرم  رگا  »
رد و  دنک ، مازلا  ماقم  نآ  رد  ندـنام  رب  ترـضح و  نآ  ترایز  رب  ار  یناسک  هک  تسا  بجاو  یلاو  مکاح و  رب  دـننک ، كرت  مه  ار  ربمغیپ 
هک هدرک  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   (1) دـنک ». قافنا  نانآ  رب  ناناملـسم  لاـملاتیب  زا  موزل  تروص 

: دومرف
: دومرف زین  (2) و  دوب ». مهاوخ  وا  عیفش  تمایق  زور  رد  نم  دیایب ، نم  ترایز  هب  سک  ره  »

بجاو وا  رب  تشهب  دوش ، بجاو  شیارب  نم  تعافـش  سک  ره  و  دوشیم ، بجاو  وا  يارب  نم  تعافـش  دیایب ، نم  ترایز  هب  سک  ره  »... 
: دندومرف ددعتم  تایاور  قبط  (3) و  تسا »...  هدش 

(4) تسا ». شرع  رد  ادخ  ترایز  دننام  وا  گرم  زا  دعب  ای  تایح  رد  ربمغیپ  ترایز  »

ثیدح 2 جحلا  بوجو  باب 5 ، ص 15 ، ج 8 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 1

ثیدح 2 باب 3 ، ص 261 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2

ثیدح 3 باب 3 ، ص 261 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 3

ثیدح 1 باب 18 ، ثیدح 6 و  باب 3 ، ثیدح 11 و  باب 2 ، ص 261 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 4
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78 ص :

اجنآ رد  ادخ  زا  قزر  بلط 

زا دعب  اهنآ  ترایز  دندومرف ، اریز  دسریم ؛ نارئاز  هب  وا  دوجو  زا  یتاکرب  ًامتح  تسا ، شرع ، رد  ادخ  ترایز  لثم  وا ، ترایز  هک  یسک 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترایز  هب  سک  ره  هک  دـننادیم  هاگآ  ناناملـسم  همه  تسا . ناشتایح  مایا  رد  اهنآ  ترایز  لثم  ناشتافو 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  ور  نیا  زا  درکیمن  ّدر  ار  وا  ربمایپ  تشاد  ياهتساوخ  رگا  تفریم ، وا  تایح  نامز 

اهنآ و قح  دنوادخ  هک  يروبق  ترایز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ترایز  اب  ار  ناتّجح  دـیوریم ، مارحلاهَّللاتیب  ترایز  هب  یتقو  »
بادآ رگید ، تیاور  رد  (1) و  دینک ». يزور  قزر و  بلط  ادخ ) زا  ) اهنآ دزن  دینک و  لیمکت  تسا ، هدومن  مزال  امـش  رب  ار  اهنآ  ترایز 

(2) دناهدومرف . میلعت  ار  ترضح  نآ  ربق  رانک  رد  اعد  ترایز و 

ثیدح 10. رازم  باب 2 ، ص 255 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1

باب 6 ص 266 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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79 ص :

تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دننام  همئا  روبق  ترایز 

: دندومرف ددعتم  تایاور  قبط 
ترضح ربق  ترایز  ًاصوصخم  ادهش و  روبق  ترایز  تسا (1) و  ادخ  لوسر  ترایز  دننام  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  کی  ره  ترایز 

: دیوگ نیعا  نب  نارمح   (2) تسا ». هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هارمه  جح  لداعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
يا ار  وت  داب  هدژم  تفگ : دمآ و  نم  ندید  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  متشگرب  یتقو  متفر ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  هب  »

نوریب ناهانگ  زا  ربمغیپ ، اب  طابترا  هلـص و  يارب  ادـخ و  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  يادهـش  دـنک  ترایز  سک  ره  نارمح ،
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگید  تیاور  رد   (3) دوب ». هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  لثم  دوش ؛

(4) مهدیم ». تاجن  زور  نآ  ياهساره  زا  ار  وا  منکیم و  ترایز  ار  وا  تمایق  رد  دنک ، ترایز  ارم  هّیرذ  زا  یکی  ای  ارم ، سک  ره  »

18 - 15 ثیدح ، باب 2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1

ثیدح 13 باب 2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ثیدح 22 باب 2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3

ثیدح 23 باب 2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 4
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80 ص :

تسین مدرم  دننام  ایلوا ، ماقم 

هراشا

هک میدرک  هراشا  شیپ  تاحفـص  رد  هکنانچ  دنهاگآ . مدرم  تالاح  زا  زین  تافو  زا  دعب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
: دندومرف مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  مظاک و  ماما  ور  نیا  زا  دنالامعا  نارظان  نادهاش و  اهنآ 

هک دراد  تهارک  (1) و  وگب ». مالس  زین  يدش  جراخ  هاگ  ره  و  وگب ، مالس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  يدش  یبنلادجسم  دراو  هاگ  ره  »
. دیوگن مالس  ترضح  هب  یلو  دنک  روبع  دجسم  هب  یسک 

ملاع  (2) تسا . هدـش  دراو  صوـصخم  لکـش  هب  اـهنآ  تراـیز  دراد و  صاـخ  بادآ  تسا و  بحتـسم  ماـما  ره  تراـیز  يارب  زین  لـسغ 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  ملسم  نب  دمحم  زا  دنس  اب  یلاما ، باتک  رد  یسوط  دمحم  نب  نسح  راوگرزب 

هب تسا ، شیوخ  راگدرورپ  دزن  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هتبلا  : » دومرف هک  مالسلا  امهیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  ماما  زا  مدینـش  »
دوخ و رکشل  هاگیاج 

. رازم باب 5  ص 265 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 1

ص 303 و 305 ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2
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81 ص :
نارئاز دیـسانشیم ، ار  دوخ  دنزرف  امـش  هک  هنوگنآ  زا  رتهب  وا  دنکیم و  هاگن  دوخ  نارئاز  هب  و  درگنیم -، دندش  قحلم  وا  هب  هک  ییادهش 

نکـسم وا  رازم  رد  هک  ار  یـسک  دـنیبیم  وا  دسانـشیم . ادـخ  دزن  رد  ار  نانآ  تلزنم  تاجرد و  اهنآ و  ناردـپ  یماسا  اهنآ و  یماـسا  و 
تسنادیم نم  رئاز  رگا  دیامرفیم : و  دننک . رافغتـسا  وا  رئاز  يارب  هک  دهاوخیم  دوخ  ناردپ  زا  و  وا - يارب  دنکیم  رافغتـسا  سپ  هتفرگ ؛

.« دوب رتشیب  شهودنا  زا  وا  يداش  هتبلا  تسا ، هدرک  اّیهم  وا  يارب  یشاداپ  هچ  ادخ  هک 
(1) تسا ». هدنامن  یقاب  وا  رب  یهانگ  چیه  ددرگیم و  زاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  هتبلا  و  ( » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دعب  )

تماما اب  قاثیم  دیدجت  ترایز و 

تسا نآ  يارب  تیاور ، اهدص  رد  نانآ  ترایز  هب  شرافـس  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تبحم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رایـسب  دیکأت 
دهد و همادا  ار  میقتسم  طارص  تما  نانآ  تعاطا  اب  دشاب و  تیاده  هیامرـس  نانآ  تفرعم  دنامب و  رارقرب  مالـسلا  مهیلع  همئا  اب  طابترا  هک 
زا یکی  تایاور ، ناـیب  رد  نیارباـنب  ددرگ (2)  یلمع  سدـقم  تعیرـش  ربمغیپ و  فدـه  اـت  دـنکن  مگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هار 

ار ناشدوخ  يادتقم  وگلا و  یگدنز ، روما  همه  رد  دننک و  دیکأت  دیدجت و  ار  تماما  اب  قاثیم  مدرم  هک ، تسا  نآ  ترایز  مهم  ياههفسلف 
. دنشاب هتشاد  رظن  رد 

ثیدح 33 رازم ، باب 37 ، ص 329 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1

. دش رکذ  لبق  تاحفص  رد  هک  نآرق  هفیرش  تایآ  نومضم  - 2
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82 ص :

تسا دهع  هب  يافو  ترایز 

: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ترضح  زا  دوخ ، دانسا  اب  هللا  همحر  قودص  خیش 
؛ تسا ناشروبق  ترایز  ناشدـهع ، هب  يافو  مامتا  ياهدامن  زا  تسوا و  نایعیـش  ناوریپ و  هدـهع  رب  یقاثیم  يدـهع و  یماما  ره  يارب  هتبلا  »

تمایق زور  رد  وا  ناعیفـش  همئا  دـنک ، ترایز  ار  نانآ  دـنراد ، هقالع  نآ  هب  هچنآ  قیدـصت  ناشترایز و  هب  هقالع  تبغر و  اب  سک  ره  سپ 
(2) دنراد ». امش  رب  هک  تسا  یقح  يادا  مالسلا  مهیلع  همئا  ترایز  : » دندومرف زین  (1) و  دوب ». دنهاوخ 

ترصن تعاطا و  مالعا 

: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز 
ام و هب  تبـسن  ناشتیالو  زا  هدمآ ، ام  دزن  سپـس  دـننک ، فاوط  نآ  رب  هدـمآ و  هبعک ) ) اهگنـس نیا  غارـس  هب  هک  هدـش  رما  مدرم  هب  انامه  »
ار ماما  نارازگجـح  رگا  اـما   (4) تـسا . هدرک  لـقن  ترـضح  نآ  زا  یلاـمث  هزمحوـبا  ار  نـیمه  لـثم  (3) و  دـنهد ». ربخ  ار  ام  ناـشيرای 

مالسا نانمشد  گنچ  رد  زونه  اهنرق  زا  دعب  هتخانشن و  ار  نید  هار  دنسانشن ،

ثیدح 2 باب 44 ، ثیدح 5 و  رازم ، باب 2 ، ص 253 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 1

ثیدح 10 باب 2 ، ص 253 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2

ثیدح 1 باب 2 ، ص 253 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 3

ثیدح 9 باب 2 ، ص 253 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 4
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83 ص :
(1) ِماَمِْإلا .» ُءاَِقل  ِّجَْحلا  ُماَمَت  « ؛ تسا جح  تیمامت  طرش  وا ، تعاطا  مالعا  ماما و  تاقالم  دندومرف : اذل  و  دنتسه .

تراهط بسک  ترایز و 

یعـس فدـه  نیا  يارب  و  دـننک . گـنهامه  دوـخ  ماـما  اـب  ار  دوـخ  هک  تسا  نآ  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  نارئاز  ياـهنامرآ  زا  یکی 
ياهتکن هب  اجنیا  رد  تسا . ماما  فلاـخم  ياـهنایرج  هب  شیارگ  قیمع ، یگدولآ  عون  کـی  هک  دـنناهرب  یگدولآ  ره  زا  ار  دوخ  دـننکیم 
(2) مُهَثَفَت ؛»...  اوضقیل  ُّمث  : » دیامرفیم جح  فیلاکت  نایب  نمض  رد  نآرق  تسا . هدش  هداد  هجوت  تایاور  رد  ینآرق  فیرظ و  رایسب 

هیآ ریـسفت  رد  ترـضح  نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاـک  تیاور  قباـطم   (3) ار ». ناشدوخ  ياهیفیثک  اهكرچ و  دـنیادزب  سپـس  »
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یطنزب  تیاور  قبط  نینچمه  و  ندب . ندرک  زیمت  رس و  ندیشارت  ینعی  دومرف :

لیصحت هب  ار  هفیرش  هیآ  زا  قوف  هلمج  دینکیم ، هظحالم  هکنانچمه   (4) مارحا » زا  جورخ  یفیثک و  ندودز  نخاـن و  نتفرگ  ینعی  ثَفت » »
دوخ ناسنا  هک  تسا  نآ  ینطاب  یگزیکاپ  و  تسا . يرهاظ  یگزیکاپ  تراهط و  یعون  نیا  و  دـناهدرک . ینعم  نخان  وم و  ندودز  تفاظن و 

ياهشزغل یقالخا و  ياهیگدولآ  زا  ار 

ثیدح 7 و 8 و 12 باب 2 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1

29 جحلا : ةروس  - 2

. مُهَخَسَو اولازا  يا  بغار : تادرفم  - 3

ص 415 ج 14 ، نازیملا ، - 4
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84 ص :
قداص ماما  زا  یبراحم  حیرذ  اذل  تسادـخ . تجح  ماما و  دـییأت  تفایرد  نآ ، هار  یکاپ و  هنوگ  نآ  رایعم  دزاس و  كاپ  ینید  يداقتعا و 

: درک لاؤس  مالسلا  هیلع 
؟ تسیچ مهثفت » اوضقَیل  ّمث   » هلمج زا  دوصقم 

: دومرف نانس  نبهلادبع  هب  ترضح  (1) و  ماما ». تاقالم  ینعی  ثفت  ءاضق  مامالا ؛ ءاقل  ثفتلا  : » دومرف ترضح 
نآ رد  هک  دینکیم  هظحالم   (2) دباییمرد »؟ حیرذ  ار  هچنآ  دبایرد ، دنک و  لمحت  دناوتیم  یـسک  هچ  و  تسا ، نآرق  نطاب  ریـسفت  نیا  »

ناشدوجو ياپارـس  هک  یناسک  نامز و  نیا  هب  دسر  هچ  ات  تسین ، دنلب  فراعم  نیا  كرد  هب  رداق  سک  ره  هک  هداد  هجوت  ترـضح  نامز 
: تسا هدناشوپ  ار  ناشتریصب  مشچ  هتفرگ و  ارف  لایما  ضارغا و  ار 

روک اههنیـس  رد  ياهلد  نکیل  تسینروک ، مشچ  یهاـگ  هتبلا   » (3) ِروُدُّصلا ؛» ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل  َو  ُراـْصبَْألا  یَمْعَت  ـال  اـهَّنِإَف  »... 
.« تسا

ییافک بوجو  ّدح  ات  ترایز  رب  دیکأت 

ندرک شوماخ  هئطوت  نامه  ندرک  یثنخ  ياتسار  رد  نآرق ، لیصا  گنهرف  ناسدنهم  نیرهاط و  همئا  نید ، نایاوشیپ 

ثیدح 3 رازم ، باب 2 ؛ ص 253 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 1

. ینیلک قودص و  زا  لقن  هب  ثیدح 4  رازم  باب 2 ، ص 253 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2

46 جح : - 3
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85 ص :
هب ار  رازم  ( 37) باب ناونع  یلماع  ّرح  خیـش  ریبک  ثدحم  دناهدومرف . دیکأت  یهلا  ججح  ایلوا و  ترایز  رب  ییافک  بوجو  دح  ات  ادخ ، رون 

لهچ و  ییافک » روط  هب  نآ  بوجو  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ترایز  بابحتـسا  رب  دیکأت  باب  : » هداد صاصتخا  هتکن  نیا 
: دیوگیم ( 38) بابرد تسا (1) و  هدروآ  باب  نیا  رد  ثیدح  تشه  و 

تسا (2). هدروآ  هنیمز  نآ  رد  زین  ثیدح  کی  تسیب و  و  مالسلا . هیلع  نیسح  ترایز  كرت  تهارک  باب  »

ییافک بوجو 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم 
فرط زا  مالسلا  هیلع  نیسح  تماما  هب  هک  ینموم  ره  رب  وا  ترایز  هب  نتفر  اریز  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  ار  ام  نایعیـش  دینک  رما  »

.« تسا ضرف  دراد  رارقا  ادخ 
(3) تسا . هدمآ  نومضم  نیمه  رگید  تیاور  راهچ  رد  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  قح  ناکرات 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنس  اب  هیولوق  نبا 
جح ار  شرمع  مامت  اهامش  زا  یکی  هاگ  ره  »

. رازم باب 37  ص 318 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 1

باب 38 ص 333 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2

. ثیدح جنپ  لماش  رازم ، باب 44  ص 345 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 3
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86 ص :
اریز تسا ؛ هدرک  كرت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  قوقح  زا  یقح  هتبلا  دنکن ، ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  دراذگب و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما   (1) تسا ». ناملسم  ره  رب  بجاو  ادخ و  فرط  زا  هضیرف  هک  تسا  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  قوقح 
: دومرف

(2) و دورب ». مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  هب  هبترم  کی  لاس  ره  هک  ریقف  هدهع  رب  هبترم و  ود  لاس  ره  رد  هک  دنمناوت  هدهع  رب  تسا  یقح  »
: دومرف زین 

(3) تسا ». هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  نتسج  هلص  ربمغیپ ، لآ  يادهش  روبق  ترایز  »

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناتسود  هب  اهتمهت 

دنسیونب ار  دوخ  مان  یتح  دنرادن  تماهش  هک  ییاهباتک  اههوزج و  رد  دناهدنامزاب ، مالـسلا  مهیلع  همئا  نآرق و  تفرعم  زا  هک  ینالدروک 
زا یکی  هک  دوشیم  ماجنا  یمارح  ياهراک   (4) روبق ، ترایز  رانک  رد  هک  دننکیم  اعدا  دننکیم ، رـشتنم  لوهجم  يدرف  مان  هب  غورد  هب  و 

ررض عفن و  هدرم  صخش  هکنیا  هب  نتشاد  داقتعا  دسیونیم : يو  تسا . ررض » عفن و  راظتنا   » اهنآ

ثیدح 3 باب 44 ، ص 346 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1

. نومضم نیمه  هب  ثیدح  هد  لماش  باب 74 ، ص 417 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 2

ثیدح 22 باب 2 ، ص 259 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  - 3

. تسا همئا  روبق  ترایز  رانک  رد  اهنیا ، دوصقم  - 4
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87 ص :
ار یتایآ  نآرق  هروس  هس  زا  لیلد ، ناونع  هب  دـعب  تسا . لاعتم  رداق  تاذ  طقف  هدـنناسر  ررـض  هدـنناسر و  عفن  اریز  تسا ؛ مارح  دـناسریم 

: دننام تسادخ . ریغ  تدابع  هب  طوبرم  هک  هدروآ 
؛» ًاروُُشن َو ال  ًةایَح  َو ال  ًاتْوَم  َنوُِکلْمَی  َو ال  ًاعْفَن  َو ال  ارَض  ْمِهِسُْفنَِأل  َنوُِکلْمَی  َو ال  َنوُقَلُْخی  ْمُه  َو  ًاْئیَـش  َنوُُقلْخَی  ًۀَِهلآ ال  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو  »... 

کلام دوخ  يارب  دنیادخ و  ياههدیرفآ  اهنآ  دنتسین و  يزیچ  قلاخ  هک  دندیزگ  ینایادخ  اهدوبعم و  ار  ادخ  ریغ  ناکرـشم - اهنآ -  » (1)
.« دنرادن یناوت  زیخاتسر  یگدنز و  گرم و  رب  هدوبن و  ینایز  دوس و 

ناگدرم هرابرد  هغالبلاجـهن  زا  ار  ریز  تالمج  نآ ، لاـبند  هب  (2) و  تسادـخ . ریغ  تدابع  شهوکن  هک  هدروآ  زین  يرگید  تایآ  دـعب  و 
: هدروآ

هن  (3) دننکیم ». هجوت  يرگهحون  هب  هن  و  دنرادیم ، زاب  ار  یمتـس  هن  دنهدیم ، خساپ  ار  هدنناوخ  هن  دنایناگیاسمه ، تاوما ) ) ناشیا سپ  »
(4) دنیاشوخان ». تشز و  راک  زا  تساوخ  دنناوت  يرذع  هن  و  دنیازفایم ، دوخ  تانسح  کین و  ياهراک  رب 

3 ناقرف : - 1

. ءارسا هیآ 56 و 57  لحن و  هیآ 20 و 21 ، دننام ، - 2

ص 166 حلاص ، یحبص  هبطخ 111 ، ۀغالبلاجهن ، - 3

ص 190 نامه ، هبطخ 132 ، ۀغالبلاجهن ، - 4
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88 ص :
روبق رانک  رد  هک  تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتـسود  هب  يریگهدرخ  بلاطم ، نیا  زا  هدنـسیون  نیا  دوصقم  هک  مینادیم  عطق  روط  هب  ام 

هب دنوادخ  هک  دـنزرویم  دـسح  تیب  لها  هب  تفرعمیب  نالدروک  دـنزادرپیم . ترایز  تاجانم و  اعد و  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
: تسا هدرک  اطع  ییالاو  ماقم  نانآ 

رگم هدرک ، اطع  نانآ  هب  دوخ  لضف  زا  ادخ  هک  یمدرم  رب  دنزرویم  دسح  ایآ   » (1) ِِهلْضَف .»...  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ  »
.« میداد میظع  کلم  تمکح و  باتک و  میهاربا  لآ  هب  ام  هکنیا  زا  دنلفاغ 

اههاگدید لیبق  نیا  هک  ارچ  دنرادن . ار  قیاقح  كرد  تردـق  هک  دـنالهاج  ای  دـننک  كرد  ار  قیاقح  دـنناوتیمن  هک  دـناضرغم  ای  اهنیا 
. تسا ناشناتسود  درکلمع  تیعقاو و  فالخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  نارئاز  هب  اهتمهت  نیا  نآرق و  تایآ  فالخرب 

اهتمهت خساپ 

: مینکیم دزشوگ  ار  بلطم  دنچ  نادرخبان  نیا  خساپ  رد 
؛ تسا روثأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترایز  لثم  همئا  ترایز  ظافلا  هک  دننادیم  دنتسه ، ترایز  لها  هک  یناسک  همه  هکنیا  لوا :

54 ءاسنلا : ةروس  - 1
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89 ص :
مالـسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  ام  تارایز ، نیا  مامت  رد  تسا . هدرکن  تسرد  همانترایز  دوخ  شیپ  زا  یـسک  هدـمآ و  اهنآ  تایاور  رد  ینعی 
تعاطا قیفوت  ام  هب  هک  میهاوخیم  ادـخ  زا  میـسانشیم و  قح  حـلاص  ناگدـنب  راگدرورپ و  ياهتجح  ادـخ و  يافلخ  ادـخ و  ياـیلوا  ار 
نانخـس هک  دوشیم  نشور  امـش  رب  دینک ، هجوت  تارایز  رد  اهترابع  يانعم  هب  یتقو  دـنک . تیانع  ار  ناحلاص  هب  ندـش  قحلم  شدوخ و 

ایآ دنک ؟ تدابع  ار  اهنآ  مالسلا  مهیلع  همئا  ترایز  رد  هک  دیسانشیم  ار  یسک  امـش  ایآ  تسا ! یگرزب  تمهت  هچ  ضرغم  هدنـسیون  نیا 
تیذا ار  اهنآ  نانمؤم  هب  ندز  تمهت  اب  هک  ار  یناسک  هدومن  تنعل  نآرق  رد  ادـخ  تسا ؟ یتسرپ  تب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ترایز 

: دننکیم
تانمؤم نینمؤم و  دننکیم  تیذا  هک  یناسک   » (1) ًانِیبُم .» ًاْمثِإ  َو  ًاناتُْهب  اُولَمَتْحا  ِدَقَف  اُوبَسَتْکا  اَم  ِْریَِغب  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َو  »

.« دناهدرک لمح  دوخ  يارب  ار  يراکشآ  هانگ  ناتهب و  هتبلا  دنشاب ، هدش  بکترم  هک  یهانگ  نودب  ار 
یلو هدروآ . دهاش  هغالبلاجهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مالک  زا  دـنمهفیمن و  يزیچ  ناگدرم  دـیوگیم : صخـش  نیا  هکنیا  مود :

: دیوگیم اجنآ  رد  ترضح  هک  هدیمهفن 
.« دینک لمع  گرم  زا  لبق  دیناوتیم  هچ  ره  دیاب  سپ  دوشیم ، هتسب  لامعا  هدنورپ  گرم ، ندیسر  ارف  اب  »

هک هدیدن  ار  ترضح  نآ  رگید  نخس  ارچ  هدنسیون  نیا 

58 بازحا . - 1
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90 ص :
: دیامرفیم

«. دناهدش كاله  ناشندوب  هدنز  لاح  رد  لاوما  ناگدننک  عمج  لیمک ! يا  »
: دیامرفیم املع  هرابرد  یلو 

« ٌةَدوُجْوَم ِبُولُْقلا  ِیف  ْمُُهلاَْثمَأ  َو  ٌةَدوُقْفَم  ْمُُهناَیْعَأ  ُرْهَّدلا  َیَِقب  اَم  َنُوقَاب  ُءاَمَلُْعلا  »
.« تسا دوجوم  اهلد  رد  اهنآ  تیصخش  اما  هتفر ، كاخ  هب  هدش و  دوقفم  ناشیاهمسج  دنتسه ، یقاب  راگزور  لوط  رد  املع  »

دـنکیم و نایب  نیمز  رد  ار  ادـخ  ياـهتجح  دوجو  ترورـض  و  دـنکیم . یفرعم  ار  ـالاو  تسپ و  ياـهناسنا  همادا ، رد  ترـضح  هاـگنآ 
ناشرادید قایتشا  ردق  هچ  هآ ! هآ ، : » دیامرفیم رخآ  رد  و  دنراد . رایـسب  توافت  رگید  نامدرم  اب  هک  دهدیم  حرـش  ار  اهنآ  یگداعلاقوف 

يزیچ هک  دراد  ار  یناگدرم  رادـید  قوش  وا  ایآ  دراد ؟ ار  ناشرادـید  قوش  ترـضح  هک  دنتـسه  یناـگدرم  هنوگچ  اـهنیا   (1) مراد ». ار 
. دینک رورم  ار  اهنآ  میدروآ ، يدنچ  تایاور  اًلبق  دـنمهفیم ، هک  ییاهزیچ  نارئاز و  لاح  زا  ناگدرم  حاورا  یهاگآ  هرابرد  دـنمهفیمن ؟

: دومرف درک و  تبحص  ردب  ناگتشک  اب  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دیتسناد  هتشذگ  تاحفص  رد   (2)
.« دینکیمن كرد  ارم  مالک  اهنآ  زا  رتهب  امش  »

هرامش 147 راصق ، تاملک  ۀغالبلاجهن ، - 1

. دینک هعجارم  روبق » ترایز  رد  اههتکن   » ناونع هب  - 2
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91 ص :
ام نکیل  دـنناسکی ، تاوما  ناگدرم و  همه  دـننکیم ، لایخ  تیب ، لها  نآرق و  فراعم  زا  رود  عـالطایب و  صاخـشا  هنوگنیا  هکنیا  موس :

دیحوـت هب  يدـنبیاپ  يارب  اـهنیا  هـکنیا  مراـهچ :  (1) تسا . یمالـسا  دـنلب  فراـعم  تاـیآ و  فـالخرب  رادـنپ  نیا  هک  مـیداد  حرـش  اًـلبق 
: دنیوگیم

: دوشیم رّوصت  هنوگ  ود  ادخ  ریغ  ندناسر  ررض  عفن و  هک  مینادب  دیاب  دناسریمن ». يررض  عفن و  ادخ  ریغ  »
تسا و رفک  كرش و  طلغ و  نیا  هک  دنناسرب  يررض  عفن و  دنناوتیم  لالقتسا  اب  یناسک  ادخ ، زا  ریغ  هک  دشاب  دقتعم  یـسک  هکنیا  یکی 

. درادن ياهدیقع  نینچ  یهاگآ  ناملسم  چیه 
تایآ رد  هکلب  درادـن ، دـیحوت  اب  یتافانم  چـیه  نیا  هک  دنـشاب ، ررـض  عفن و  أشنم  وا  ياطع  ادـخ و  نذا  اب  ادـخ ، ریغ  یناسک  هکنیا  رگید 

هدوب و تداع  قراخ  هک  ار  یگرزب  ياهراک  یهلا ، ججح  ایبنا و  نینچمه  ادخ و  فرط  زا  رومأم  ناگتـشرف  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رامـشیب 
؟ دندناسریمن یعفن  اهنآ  ایآ  درادن ، يربخ  اهنآ  کی  چیه  زا  ایوگ  هدنسیون  نیا  دندادیم و  ماجنا  هتشاد ، تمارک  هزجعم و  لکش 

تایآ نیا  زا  ییاههنومن 

نم تفگ : یسیع  . 2 (2) منک ». هیدـه  وت  هب  ار  يدـشر  اب  رـسپ  هکنآ  يارب  متـسه ، وت  راگدرورپ  لوسر  نم  تفگ : لیئاربج ) ) هتـشرف . » 1
باتک نم  هب  متسه ، ادخ  هدنب 

. دینک هعجارم  هناقمحا » سایق   » و اهترایز » اهربق و  توافت   » ناونع لیذ  هب  - 1

«. ًاّیِکَز ًامالُغ  َِکل  َبَهَِأل  ِکِّبَر  ُلوُسَر  اَنَأ  امَّنِإ  َلاق   » 19 میرم : - 2
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92 ص :
بابرا زا  روثنملارّدلا  رد  یطویس   (1) مشاب ». اج  ره  رد  هتخاس ، تاکرب  أشنم  كرابم و  ارم  و  هدینادرگ ، ربمغیپ  ارم  هدرک و  اطع  ینامـسآ 

؛» ساـنلل ًاـعاّفن  ینلَعَج   » ینعی دومرف : ًاَـکَرابُم » ینَلَعَج   » هلمج ریـسفت  رد  هک  هدرک  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  هریره  یبا  زا  بتک 
: دندومرف ًاَکَرابُم » ینَلَعَج   » ریسفت رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (2) تسا ». هداد  رارق  مدرم  هب  ناسر  عفن  رایسب  ارم  ادخ  »

: تفگ لیئارساینب  هب  میرم  نب  یسیع  ترضح  . 3 (3) تسا . هداد  رارق  ناسر  عفن  رایسب  ینعی  ًاعاّفن ؛» ینلعج  يأ  »
سپ ممدیم ، نآ  رد  منکیم و  تسرد  ياهدـنرپ  لکـش  هب  لـگ  زا  ماهدروآ ، امـش  يارب  یتمـالع  هیآ و  ناـتراگدرورپ  فرط  زا  نم  هتبلا  »
نذا هب  منکیم  هدنز  ار  ناگدرم  و  ادخ ، نذا  هب  مهدیم  افش  ار  یسیپ  هب  يالتبم  داز و  ردام  روک  و  ادخ ، نذا  هب  دوشیم  رادناج  ياهدنرپ 

تجح و امـش  يارب  تازجعم  نیا  دـینکیم . هریخذ  هچ  دـیروخیم و  هچ  ناـتياههناخ  رد  هک  مـهدیم  ربـخ  بـیغ ) زا  ) امـش هـب  و  ادـخ ،
رگا تسا ؛ نم ) تیناقح  ) هناشن

؛» ًاّیِقَـش ًاراَّبَج  ِیْنلَعْجَی  َْمل  َو  ِیتَدـِلاِوب  اَرب  َو  ًاّیَح * ُْتمُد  ام  ِةاکَّزلا  َو  ِةالَّصلِابِیناصْوَأ  َو  ُْتنُک  اـم  َْنیَأ  ًاـکَرابُم  ِینَلَعَج  َو   » 30 و 31 میرم : - 1
هب ماهدنز  ات  و  هتخاس ، تکرب  اب  ارم  مشاب  هک  اج  ره  و  تسا *. هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هداد و  باتک  نم  هب  ادخ ، هدـنب  منم  : » تفگ كدوک ] ]

تسا هدرک  شرافس  تاکز  زامن و  هب  ماهدنز  ات  و  هتخاس ، تکرب  اب  ارم  مشاب  هک  اج  ره  و  تسا *. هدرک  شرافس  تاکز  زامن و 

ص 54 ج 14 ، نازیملا ، - 2

. رابخألایناعم یفاک و  زا  لقن  هب  ص 54 ، ج 14 ، نازیملا ، - 3
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93 ص :
؟ دیناسریمن یعفن  ربمغیپ  نیا  ایآ   (1) دیتسه ». نامیا  لها 

یعفن چیه  ربمغیپ ، نیا  سدقلاحور و  نیا  ایآ   (2) میدیشخب ». ییاناوت  سدقلاحور  هطساو  هب  ار  میرم  نب  یـسیع  و  دیامرفیم ...« : ادخ  . 4
؟ دندناسریمن

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  دنوادخ  . 5
نانمؤم هطساو  هب  دوخ و  ترصن  هب  هک  تسوا  »

ًاْریَط ُنوُکَیَف  ِهِیف  ُخُْفنَأَف  ِْریَّطلا  ِۀَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  یِّنَأ  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَیِآب  ْمُُکْتئِج  ْدَق  یِّنَأ  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلِإ  ًالوُسَر  َو   » 49 نارمع : لآ  - 1
ْنِإ ْمَُکل  ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمُِکتُوُیب  ِیف  َنوُرِخَّدَـت  ام  َو  َنُولُکْأَت  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  یتْوَْملا  ِیْحُأ  َو  َصَْربَْألا  َو  َهَمْکَْألا  ُئِْربُأ  َو  ِهَّللا  ِنْذِإـِب 

َساَّنلا ُمِّلَُکت  ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  َُکتْدَّیَأ  ْذِإ  َِکتَدـِلاو  یلَع  َو  َْکیَلَع  ِیتَمِْعن  ْرُکْذا  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ  : » 110 هدئام : و  َنِینِمُْؤم » ُْمْتنُک 
ًاْریَط ُنوُکَتَف  اهِیف  ُخـُْفنَتَف  ِینْذِِإب  ِْریَّطلا  ِۀَْـئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ُُقلْخَت  ْذِإ  َو  َلیِْجنِْإلا  َو  َةارْوَّتلا  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َُکتْمَّلَع  ْذِإ  َو  اًـلْهَک  َو  ِدـْهَْملا  ِیف 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  َلاقَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهَْتئِج  ْذِإ  َْکنَع  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ُْتفَفَک  ْذِإ  َو  ِینْذِِإب  یتْوَْملا  ُجِرُْخت  ْذِإ  َو  ِینْذِِإب  َصَْربَْألا  َو  َهَمْکَْألا  ُئِْرُبت  َو  ِینْذِإـِب 
، روآ دای  هب  تردام  رب  دوخ و  رب  ارم  تمعن  میرم ، رـسپ  یـسیع  يا  : » دومرف ادـخ  هک  ار  یماگنه  نک ] دای  [ ؛» ٌنِیبُم ٌرْحِـس  اَّلِإ  اذـه  ْنِإ  ْمُْهنِم 
ار وت  هک  هاگنآ  و  یتفگ ؛ نخـس  مدرم  اب  یحو ] هب   ] یلاسنایم رد  و  زاجعا ] هب   ] هراوهگ رد  هک  مدرک  دییأت  سدـقلاحور  هب  ار  وت  هک  هاگنآ 
نآ رد  سپ  یتخاـسیم ، هدـنرپ  لکـش  هـب  يزیچ ] ، ] لِـگ زا  نـم ، نذا  هـب  هـک  هاـگنآ  و  متخوـمآ ؛ لـیجنا  تاروـت و  تـمکح و  باـتک و 

هدنز  ] نم نذا  هب  ار  ناگدرم  هک  هاگنآ  و  يدادیم ؛ افـش  نم  نذا  هب  ار  سیپ  دازردام و  روک  و  دشیم ، ياهدنرپ  نم  نذا  هب  و  يدیمدیم ،
. متشاد زاب  وت  زا  يدوب - هدروآ  راکشآ  ياهتّجح  نانآ  يارب  هک  یماگنه  ار - لیئارساینب  بیـسآ ]  ] هک هاگنآ  و  يدروآیم ؛ نوریب  ربق ] زا 

. تسین راکشآ  ینوسفا  زج  يزیچ ] اه   ] نیا دنتفگ : دندوب  هدش  رفاک  هک  نانآ  زا  یناسک  سپ 

« ِسُدُْقلا ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  َو   » 87 و 253 هرقب : - 2
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94 ص :
؟ دندناسرن یعفن  نانمؤم  نیا  ایآ   (1) درک ». دییأت  يرای و  ار  وت 

: دیامرفیم نینح  گنج  هرابرد  دنوادخ  . 6
.7 (2) دنکفا »...  تلذ  باذع و  هب  ار  هدروخ  تسکش  نارفاک  داتسرف و  امش  ددم  هب  ار  ناگتشرف ) ) دیدیدیمن امـش  هک  ییاهرکـشل  و  »... 

: دیامرفیم راغ  هب  نتفر  ترجه و  ماگنه  اب  هطبار  رد  و 
نایرکشل نیا  ایآ   (3) دـناشک »...  تسکـش  یتسپ و  هب  ار  نارفاک  حرط  درک و  يرای  دـیدیدن ، ار  نانآ  امـش  هک  ینایرکـشل  اـب  ار  وا  و  »... 

؟ دنتشادن یعفن  هدیدان ،
: تفگ دواد  نب  نامیلس  . 8

نوریب نیمزرس  نآ  زا  يراوخ  تلذ و  اب  ار  نانآ  درب و  میهاوخ  نانآ  يوس  هب  دنرادن ، ار  نآ  اب  تمواقم  ناوت  هک  رامش  یب  يرکشل  ام  »... 
؟ دندوبن يررض  عفن و  أشنم  نایرکشل  نیا  ایآ   (4) درک ». میهاوخ 

«. َنِینِمْؤُْملِاب َو  ِهِرْصَِنب  َكَدَّیَأ  يِذَّلا  َوُه  : » 62 لافنا : - 1

َو  » بازحا هیآ 9  بازحا ، گـنج  رد  نآ  لـثم  و  «) َنیِِرفاـْکلا ُءازَج  َکـِلذ  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبَّذَـع  َو  اـهْوَرَت  َْمل  ًادُونُج  َلَْزنَأ  َو  . » 26 هبوت : - 2
«( اهْوَرَت َْمل  ًادُونُج 

« ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  اْیلُْعلا  َیِه  ِهَّللا  ُۀَِملَک  َو  یْلفُّسلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َۀَِملَک  َلَعَج  َو  اهْوَرَت  َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  : » 40 هبوت : - 3

37 لمن : - 4
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95 ص :
: دیامرفیم نآرق  . 9

داسف لـماع  هک  یمدرم  نآ  لاـح   (1) دـشیم »...  هدیـشک  داـسف  هب  نیمز  هتبلا  درکیمن ، عفد  یـضعب  هب  ار  مدرم  زا  یـضعب  دـنوادخ  رگا  »
؟ دنتسین يررض  عفن و  أشنم  اهنیا  دننکیم ، عفد  ار  داسف  هک  یمدرم  نآ  دنوشیم و 

دب ياهراک  زا  (2) و  ددرگ ، ماجنا  دـیاب  قافنا  دـننام  بوخ  ياهراک  هک  هدـش  هداد  هجوت  مه  نآرق  رد  مینکیم و  كرد  اهناسنا  ام  . 10
نیا هتـشون  هعلاطم  اب  دوب ؟ دهاوخن  يررـض  عفن و  بجوم  اهنیا  ایآ  دوش . يریگولج  دیاب  رامق  يراوخبارش (4) و  لتق (3) و  هنتف و  دننام 

نارگید هک  هتشادنپ  هتشون و  دجنسب  دمهفب و  هکنآ  نودب  مه  وا  هدومن و  اقلا  یبلاطم  وا  هب  یسک  ًارهاظ  هک  میباییمرد  ضرغم  هدنـسیون 
: دیامرفیم نآرق  تسین . نآرق  مالسا و  قطنم  قباطم  ندیجنس ، رکف و  نودب  شریذپ  هک  یتروص  رد  دنریذپیم . رکف  نودب  مه 

دننانآ هدومن و  ناشتیاده  ادخ  هک  دننانآ  دننکیم ، تیعبت  نآ  نیرتهب  زا  سپـس  دنونـشیم و  ار  نخـس  هکنانآ  ارم ، ناگدنب  دـیهد ، هدژم  »
(5) دنادرخ ». لقع و  نابحاص  هک 

251 هرقب : - 1

215 هرقب : - 2

217 هرقب : - 3

219 هرقب : - 4

18 رمز : - 5
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96 ص :

: نخس هصالخ 

راک ناگدنب  حلاصم  عفانم و  تمدخ  رد  هک  هداد  رارق  یلماوع  دوخ ، تردـق  اب  دـنوادخ  هک  میباییمرد  تایاور ، تایآ و  همه  هب  هجوت  اب 
يدهلا عبتا  نم  یلع  مالّسلاو   (1) دناسرب . دناوتیمن  يررض  عفن و  لقتسم  روط  هب  سکچیه  هک  هتبلا  دننکیم و 

يرتخا یلعسابع  نارهت -

. تعافش ثحب  هب  ك : ر . - 1
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زکرم هرابرد 

یلاعت  همسب 
َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 

؟  دنناسکی دننادىمن  هک  ىناسک  دننادىم و  هک  ىناسک  ایآ 
9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 
: فادها

( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1
ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2

 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3
وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4

هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5
. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 
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 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 

لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
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www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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